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دانش آموزان عزیز؛

این کتاب به وسیلٔه کتاب گویا که قبالً در اختیار مدرسه قرار گرفته است، تدریس می شود.
استفاده از کتاب گویا در خارج از کالس با هماهنگی معلم درس قرآن نیز توصیه می شود.

شما می توانید با همکاری معلم محترم، نسبت به تهیه فایل کتاب گویای آموزش قرآن، از 
Roshd.ir طریق لوح فشرده موجود در کتابخانه مدرسه و یا شبکه ملی مدارس )رشد( به نشانی 

اقدام نمایید.
موجب تشکر و امتنان است که با ارسال نظرات خود از طریق صندوق پستی 15875/4874 
و یا وبگاه http://quran-dept.talif.Sch.ir ما را در اصالح و تکمیل هرچه بیشتر برنامٔه 

آموزش قرآن یاری کنید.

                  گروه قرآن ومعارف اسالمی 
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

ششم



 

 

هفتم

و آنان قطعاً پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند. 
سورٔه جمعه: آیٔه 2

دبیران محترم و اولیاى گرامى

قرآن کریم از صدر اسالم تاکنون، محور تمامى علوم و معارف اسالمى بوده است. در طول تاریخ اسالم، 
هر  نوع تعلیم و تربیت از قرآن آغاز شده و در کنار آن ادامه یافته است.

خداوند در دومین آیه از سورهٔ مبارکٔه جمعه، آن گاه که از بعثت پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله سخن 
می گوید، برنامٔه این بعثت و رسالت را در تالوت آیات الهی، تزکیٔه مردم، تعلیم قرآن کریم و حکمت الهی 
خالصه می کند. این آیه آن قدر اهمیت و جامعیت دارد که می توان گفت تمامی هدایت الهی، احکام دین 
و رستگاری در دو جهان، در گرو عمل به آن است. عالقه و انس با قرآن کریم، قرائت و تالوت مستمر و 
روزانٔه آن، درک معنای عبارات و آیات و تالش برای تزکیٔه هرچه بیشتر، به منظور فهم بهتر قرآن و عمل به 

دستورهای خداوند، همه از ضروری ترین اهداف آموزش قرآن است.

پیشگفتار

اوست خدایى که در میان قومى که خواندن و نوشتن 
 نمى دانستند، پیامبرى از میان خودشان برانگیخت

تا آیات خدا را بر آنان تالوت کند و پاکشان گرداند

و کتاب خدا و حکمت الهى را به آنان بیاموزد



 

 

هشتم

آموزش قرآن، از دیرباز، در آموزش و پرورش به عنوان یک موضوع آموزشی مورد توجه بوده است، 
ولی همیشه این آموزش از آنچه سزاوار آخرین کتاب آسمانی است و از لوازم یک برنامٔه درسی همه جانبه 
این  اعتالی  و  احیا  برای  ــ  ــ بحمداللّٰه  انقالب اسالمی  پیروزی  از  می باشد، فاصله داشته است. پس 
آموزش، تالش های زیادی شده که در چند سال اخیر نیز گسترش و عمق بیشتری یافته است؛ از آن جمله، 
اهداف آموزش قرآن در دوره های مختلف تحصیلی مورد بازنگری قرار گرفته و نسبت به گذشته جامعیت 
بیشتری پیدا کرده است. همچنین در کنار آموزش قرائت قرآن ــ که اولین گام در آشنایی و انس با کتاب 

الهی است ــ درک معنا و مفهوم آیات قرآن مورد توجه جدی قرار گرفته است.
از این رو، انتظار می رود شما عزیزان نیز با جدیت و تالش الزم، زمینٔه آموختن، عالقه و انس هرچه 

بیشتر دانش آموزان را با قرآن کریم فراهم آورید.
اختصار  به  آن،  ارزشیابی  و  تدریس  روش  و  دروس  محتوای  دربارٔه  چند  نکاتی  قسمت  این  در 
نسخه  دریافت  برای  کنید.  مراجعه  معلم  راهنمای  کتاب  به  بیشتر  ارزشیابی  به منظور  می شود.  تقدیم 
مراجعه   chap.sch.ir نشانی  به  درسی  کتاب های  پایگاه  درگاه  به  معلم  راهنمای  کتاب  الکترونیکی 

کنید.



 

 

نهم

محتوای دروس، روش تدریس و ارزشیابی آن
کتاب از 12 درس تشکیل شده است. هر درس از صفحات قرآن کریم، جدول معنای کلمات، تمرین 
به روش زیر  با قرآن در خانه تشکیل شده است و طی دو هفته  انس  قرآنی،  ترکیب ها، عبارات  ترجمٔه 

تدریس، تمرین و ارزشیابی می شود.

جلسۀ اول
الف( آموزش قرائت

1ــ خواندن در گروه )پیش خوانی آیات(: برای جلسٔه اول هر درس یک صفحه از قرآن کریم 
انتخاب شده است. از دانش آموزان بخواهید این آیات را به هر مقداری که می توانند در گروه های دو یا 
سه نفره برای یکدیگر به آرامی بخوانند برای این فعالیت حدود 5 دقیقه وقت اختصاص دهید. در حین 
انجام این فعالیت در کالس حرکت کنید و بانظارت بر دانش آموزان به پرسش های احتمالی آنها پاسخ 

دهید.
٢ــ استماع قرائت آیات: پخش قرائت آیات درس از کتاب گویا و زمزمٔه دانش آموزان به همراه آن. 

در این قسمت نباید صدای دانش آموزان آن قدر بلند باشد که مانع شنیدن قرائت آیات شود.
٣ــ فردخوانی دانش آموزان: پس از استماع، تعدادی از دانش آموزان، آیات درس را برای کالس 
می خوانند. بهتر است این تعداد هرچه بیشتر و هر دانش آموز حدود یک سطر بخواند. ایشان را تشویق 
کنید حتی االمکان شبیه قرائت پخش شده بخوانند. برای این مرحله از تدریس، حدود 25 دقیقه وقت 

اختصاص دهید.
به این ترتیب، نیمی از وقت هر جلسه )حدود 40 دقیقه( به تدریس و تمرین قرائت اختصاص دارد.



 

 

دهم

چند تذکر: 
1ــ در حین انجام هر یک از مراحل فوق، با دقت در خواندن دانش آموزان، اشکاالت آنها را شناسایی 

کرده و به روش مناسب تصحیح کنید.
٢ــ در کتاب های آموزش قرآن دورٔه متوسطه، حروف ناخوانا به صورت معمولی و مشکی نوشته شده 
است. دانش آموزان در دورٔه ابتدایی با قواعد حروف ناخوانا آشنا شده اند. خالصه این قواعد در دو 

درس آمده است. این دروس را با دقت تدریس و تمرین کنید.
٣ــ تلفظ صحیح حروف خاص عربی که بخش مهمی از صحت قرائت قرآن و نماز است، در دورٔه 
متوسطه تدریس می شود. بهترین و ساده ترین راه یادگیری تلفظ این حروف، شنیدن قرائت قاریان مشهور 
و الگوگیری از آن است. برای این منظور، تمرین با کتاب گویا توصیه می شود. ضمناً روش تلفظ صحیح 

این حروف به زبان ساده؛ کوتاه و کاربردی نیز توضیح داده شده است.
4ــ از دانش آموزان بخواهید آیات را »جمله جمله« بخوانند و در پایان هر جمله وقف کنند. در هر آیه، 

جمله ها با کمی فاصله از هم مشخص شده اند.
ب( آموزش مفاهیم )درک معنا(

1ــ انجام فعالیت ها توسط دانش آموزان: ابتدا خود دانش آموزان در گروه های دو یا سه نفره، 
هر فعالیت را مطابق آنچه در کتاب آمده انجام می دهند.

فعالیت توسط گروه های دانش آموزان و  انجام هر  از  برای کالس و تصحیح: پس  2ــ خواندن 
قبل از فعالیت بعدی، همان فعالیت توسط دانش آموزان به صورت فردی برای کالس خوانده، تمرین و 

تصحیح می شود.
به این ترتیب، نیم دیگر وقت هر جلسه به تدریس و تمرین بخش مفاهیم آن جلسه اختصاص دارد.



 

 

یازدهم

توسط  کلمه  به  )کلمه  تحت اللفظی  ترجمٔه  از  قرآنی  عبارات  معنای  درک  توانایی  مهم:  تذکر 
به  ترجمه  کردن  دیکته  از  کامل  پرهیز  ضمن  محترم  دبیران  می شود.  آغاز  دانش آموزان(  خود 
دانش آموزان، باید بر ترجمهٔ تحت اللفظی تأکید داشته و از اصرار بر ترجمهٔ روان خودداری 
کنند. دانش آموزان با توجه به توانایی های فردی خود به تدریج به ترجمٔه روان و زیبا دست می یابند. به 

این ترتیب، مهم ترین و اولین گام اساسی در کسب توانایی فهم قرآن کریم برداشته می شود.
برخی از ترجمه های زیرنویس در کتاب، تحت اللفظی نیست؛ برای دانش آموزان توضیح دهید گاهی 
این حالت ضروری است، به همین جهت اوالً این موارد، ترجمه شده و ثانیاً یادگیری آنها الزامی نیست. 
ضمناً در همان صفحات قرائت، زیر برخی از کلمه ها، ترکیب ها و جمله ها خط کشیده شده است. معنای 

این موارد را هم زمان با قرائت دانش آموزان، از آنها بخواهید.

ج( ارزشیابی
پس از مطالب هر جلسه، مجموعه فعالیت هایی به عنوان تکلیف خارج از کالس و به نام »انس با قرآن 
در خانه« درنظر گرفته شده است. دانش آموزان باید در خانه فعالیت قرائت آیات را با استفاده از کتاب 
با استفاده از آموخته های  به کلمه و  نیز عبارات قرآنی را خودشان به صورت کلمه  گویا تمرین کرده و 
قبلی خود معنا کنند. در پایان هر جلسه، دانش آموزان را به انجام این فعالیت ها تشویق کنید. در آغاز 
جلسٔه بعد، ضمن بررسی تکلیف »انس با قرآن در خانه« هر دو بخش قرائت و مفاهیم جلسٔه قبل پرسش 

و ارزشیابی می شود.

جلسۀ دوم
برای آموزش مفاهیم  برای آموزش  قرائت جلسٔه دوم هر درس، یک صفحه قرآن کریم و همچنین 
به همان روش جلسٔه اول تدریس، تمرین و  با قرآن در خانه، فعالیت هایی درنظر گرفته شده که  و انس 

ارزشیابی می شود.



 

 

دوازدهم

شناخت قرآن
در پایان هر درس بخشی برای آشنایی بیشتر با قرآن کریم آمده است. این صفحه حاوی مطالب جذابی 
دربارٔه قرآن کریم و گاهی نیز شامل داستان ها و موضوعات تربیتی دربارٔه آیات آن درس است. دبیر محترم 
با توجه به شرایط کالس و میزان توانایی دانش آموزان در دو بخش اصلی آموزش قرآن، یعنی قرائت و 
مفاهیم، می تواند به مطالب این بخش نیز بپردازد. بدیهی است که این بخش نباید وقت قابل توجهی از 
کالس را به خود اختصاص دهد، حتی در صورت تشخیص دبیر محترم، می توان مطالعٔه آن را به خود 

دانش آموزان واگذار کرد.

ارزشیابی پایانی
عالوه بر ارزشیابی های مستمر که در هر جلسه به عمل می آید، مطابق آیین نامه های مربوط، در طی سال 
در دو نوبت از همٔه دروس و از جمله درس قرآن ارزشیابی پایانی به عمل می آید. در هر دو نوبت، نیمی 

از نمره به قرائت )شفاهی( و نیم دیگر به مفاهیم )کتبی( اختصاص دارد.



 

 

سخنى با دانش آموزان عزیز
ابتدایى درس هاى مختلفى  به دورٔه متوسطه خوشامد مى گوییم. در دورٔه  دانش آموزان عزیز، ورود شما را 
نیز از کالس اّول آغاز کردید. امیدواریم از امسال درس قرآن براى شما جذاب تر  داشتید و آموزش قرآن را 
باشد؛ زیرا آموزش درک معناى آیات قرآن که از سال هاى آخر دورٔه ابتدایى به آرامى آغاز شده بود، اینک به طور 
جدى در آموزش قرآن گنجانده شده است. اگر کتاب خود را ورق بزنید خواهید دید که داراى مطالب گوناگون و 
جالبى است. ما سعى کرده ایم مطالب کتاب به نحوى باشد که شما در کالس فعال باشید تا بیشتِر مطالب هر درس 
را در کالس بیاموزید. هر درس در دو جلسه تدریس مى شود. در هر درس، فعالیت هاى مربوط به خانه را نیز به 
خوبى تمرین کنید تا زمینٔه انس و ارتباط شما با قرآن کریم هر چه بیشتر فراهم شود و نیز در مطالب آموخته شده 

مهارت و توانایى کافى به دست آورید.
هر درس این کتاب از بخش هاى مختلفى تشکیل شده که توضیح مختصر هر یک به شرح زیر است. 

1 ــ قرائت آیات: اّولین بخش هر درس، قرائت آیات است. در این بخش سعى بر آن است که با تمرین قرائت 
آیات، توانایى و مهارت شما در قرائت قرآن بیشتر شود تا بتوانید قرآن را صحیح ، روان  و زیباتر بخوانید. کتاب 
گویا شامل متن قرآن کریم و قرائت آیات نیز در اختیار شما قرار دارد تا با شنیدن آن، از صوت زیباى قرآن لّذت 

ببرید و بر مهارت خود در قرائت قرآن بیفزایید. 
2 ــ درک معنا: شاید شما همیشه با خود مى گفتید: آیا روزى مى رسد که عالوه بر قرائت صحیح آیات قرآن، 
معناى آن را نیز بفهمم تا با سخنان خدا بیشتر آشنا شوم؟ ما مى خواهیم به شما بگوییم که: آرى، اکنون چنین 

روزى فرا رسیده است!
زیرا از امسال در درس قرآن و درس عربى، گام هایى را برمى دارید که شما را به آرزویتان نزدیک مى کند. 

بنابراین، سعى کنید با دقت و عالقه، بخش » درک معنا « را به کمک هم کالسى خود و همچنین تمرین » انس با 
قرآن در خانه « را به خوبى انجام دهید و به توضیحات دبیر محترم قرآن نیز توجه کنید تا به تدریج بر مهارت خود 

در فهم معنای کلمات و عبارات قرآنى بیفزایید.
3 ــ آشنایى با قرآن و قرآن دوستان: مسلمانان، از زمان پیامبر)ص( تاکنون همیشه به قرآن عشق و عالقٔه 
خاصى داشته اند و هر کسى سعى کرده  به شکلى در قالب شعر، هنر، نوشتن کتاب هاى لغت، تفسیر و … این 
عالقه را نشان دهد. ما سعى کرده ایم در این بخش از کتاب، براى شما مطالب گوناگون و جالبى که نشان دهندٔه 

عظمت قرآن و عالقٔه مسلمانان و حتى غیر مسلمانان به قرآن است، تهیه کنیم. 
از خدای بزرگ، براى شما توفیق بیشتر در انس با قرآن کریم آرزو داریم.

جلسۀ اّول 
درس اّول
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سوَرةُ ��َُس

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ـ بًا ُ الِ��ِب الحَک�ِ�)1اَ ஐاَن ِ�ّاِس عَ جَ  �رـ ۀتِلَک ءا ا�
�َ� ا� ِ    ِا�� َرُجٍل ِم�ُ�     اَن اَ�ِ�ِرال�ّاَس     َو �َّ�ِ اَن اَوَح�ا
ِ�رـوَن �ۀ قاَل ال �ِ ءامَنوا   اَن �َهُ� قََدَ� ِص دٍق ِعنَد َرّ�ِ
ـوِت م ي َخلََق الس� � ـحِ رـٌُم�ٌ��اِن َر�ُ�ُ اهللاُ   اِّ لَس ذا ه اِن
اَ م رـَ‘ رُـال اَ رَض   ف� ِس�ِۀ اَّ�ٍ�   �ُ� اسَ�وي عَ�َ� ا�عَرِش«  �ُ َدّ�ِ َوال
‘ ذلُِ�ُ� اُهللا َر�ُ�   فَاعبُدوهُ‘ اِمن بَعِد اِذ�ِ ه ّ ماِمن َش�ٍ� ِال
ا‘ اَفَ���ََ��رـوَن� ِالَ�ِه َ�ِجُعُ� َ��ًعا « َوعَد اِهللا َحّقً
�َ� ءامَنوا ُاالخَلَق     ُ�� �ُع�ُده{     لِ�َـج زِـَي ا� هـ{ َ�َدو�ِا
�َ� کََفروا�َُه� َ�اٌب ِمن َ�ٍ� لِحِت ِ�لِقسِط‘َوا� وََعِملُواالصّْ
مَس ي َجعََل الش� ِ ماஐا�ایَکُفروَن�ُهَوا� َوَعذاٌب اَل�ٌ    ب
�َ� َره{َمناِزَل    لِ�َعلَمواَعَدَدالّسِ ًء    َوالَقَمرَـ�ًرا    َوقَد ِض�ا
ِت �ُل األ ‘ �َُفّصِ ا ِ��لَ�ّقِ َوالِحساَب‘ ماَخلََق اهللاُ ذلَِک   ِالّ
�ِ�   َوال�هاِر ِ�َقوٍ� �َعلَموَ� � ِا� فِ� اخِ���ِ� ال
ٍ لَِقوٍ� َ�قوَن� � ا اَ رِض    لَ ِت َوال و مـ َوماَخلََق اُهللا فِ� الس
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ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ـ بًا ُ الِ��ِب الحَک�ِ�)1اَ ஐاَن ِ�ّاِس عَ جَ  �رـ ۀتِلَک ءا ا�
�َ� ا� ِ    ِا�� َرُجٍل ِم�ُ�     اَن اَ�ِ�ِرال�ّاَس     َو �َّ�ِ اَن اَوَح�ا
ِ�رـوَن �ۀ قاَل ال �ِ ءامَنوا   اَن �َهُ� قََدَ� ِص دٍق ِعنَد َرّ�ِ
ـوِت م ي َخلََق الس� � ـحِ رـٌُم�ٌ��اِن َر�ُ�ُ اهللاُ   اِّ لَس ذا ه اِن
اَ م رـَ‘ رُـال اَ رَض   ف� ِس�ِۀ اَّ�ٍ�   �ُ� اسَ�وي عَ�َ� ا�عَرِش«  �ُ َدّ�ِ َوال
‘ ذلُِ�ُ� اُهللا َر�ُ�   فَاعبُدوهُ‘ اِمن بَعِد اِذ�ِ ه ّ ماِمن َش�ٍ� ِال
ا‘ اَفَ���ََ��رـوَن� ِالَ�ِه َ�ِجُعُ� َ��ًعا « َوعَد اِهللا َحّقً
�َ� ءامَنوا ُاالخَلَق     ُ�� �ُع�ُده{     لِ�َـج زِـَي ا� هـ{ َ�َدو�ِا
�َ� کََفروا�َُه� َ�اٌب ِمن َ�ٍ� لِحِت ِ�لِقسِط‘َوا� وََعِملُواالصّْ
مَس ي َجعََل الش� ِ ماஐا�ایَکُفروَن�ُهَوا� َوَعذاٌب اَل�ٌ    ب
�َ� َره{َمناِزَل    لِ�َعلَمواَعَدَدالّسِ ًء    َوالَقَمرَـ�ًرا    َوقَد ِض�ا
ِت �ُل األ ‘ �َُفّصِ ا ِ��لَ�ّقِ َوالِحساَب‘ ماَخلََق اهللاُ ذلَِک   ِالّ
�ِ�   َوال�هاِر ِ�َقوٍ� �َعلَموَ� � ِا� فِ� اخِ���ِ� ال
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قرآن کامل 208
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دانش آموزان عزیز!
را  خدا  سخن  معنای  می خوانیم  قرآن  وقتی  است  خوب  چه  که  بوده ایم  فکر  این  در  همیشه 
با انجام  بفهمیم. همان طور که می دانید این آموزش ارزشمند را در دورٔه ابتدایی آغاز کردیم و 
فعالیت »کار در کالس« در هر درس از کتاب آموزش قرآن پایٔه چهارم به بعد، گام کوچکی در این 

راه برداشتیم. 
یکی از مهم ترین اهداف آموزش قرآن در دورٔه متوسطه کسب توانایی درک معنای عبارات و 

آیات ساده و پرکاربرد قرآن کریم است.
در هر درس با انجام فعالیت های آموزش مفاهیم، گامی دیگر در این سیر نورانی برمی داریم.

٭٭٭

این رو،  از  نیست.  نزدیک  به زبان عربی  اندازٔه زبان فارسی  به  دنیا  زبانی در  آیا می دانید هیچ 
هرچند زبان ما زبان عربی نیست، اما بسیاری از کلمات مانند »اللّٰه، نور، کتاب و …« بین این دو 
زبان زنده و زیبای جهان، مشترک است. این ویژگی به ما کمک می کند تا بتوانیم به سرعت و به 

سادگی معنای بسیاری از عبارات و آیات قرآن کریم را درک کنیم.
اینک با استفاده از آموخته های قبلی خود در دورٔه ابتدایی، از میان کلمات داده شده، معنای 
هر کلمٔه آشنا را یافته و مقابل آن بنویسید. این کار را ابتدا به تنهایی انجام دهید و سپس معنای هر 

کلمه را با هم گروه خود مقایسه کنید.

آموزش مفاهیم
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معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید.

2ــ ِاسـم: اسم، ...    3ــ َالّلٰه: اللّٰه، ... 1ــ بِـ:  

5ــ َرحـیم:      6ــ ءایات: آیات، ... حـٰمـن:  4ــ َالـرَّ

8   ــ ُهـَو:    9ــ َالَّـذی:   7ــ کِـتاب: قرآن، ... 

11ــ َقـَمـر:    12ــ نور: نور، ... 10ــ َشـمـس:  

14ــ ِاّل: مگر، ...    15ــ لَـیـل: 13ــ َخـلَـَق: خلق کرد، ... 

17ــ َسـمـاوات:    18ــ َارض:   16ــ نَـهـار:  

20ــ َحـّق: حق، ... 19ــ َقـوم: َقوم، ... 

با استفاده از کلمات معنا شده و به کمک هم گروه خود، ترکیب های زیر را معنا کنید و سپس هر ترکیب و معنای 

آن را یک گروه، برای کالس بخواند تا در صورت نیاز تصحیح شود.

1ــ                            2ــ                    3ــ 

     ...    ...    ...                             ...        ی     ...                          ...       ...

4ــ                                5  ــ                        6ــ  

     ...    ...   است که                         ...    و   ...                                  در        ...          و      ...

خدا )خداوند، خدای یکتا(، نشانه ها، بخشنده، آسمان ها، ماه، به، او، روشنایی، 
خورشید، روز، جز، شب، زمین، کسی که، گروه، کتاب، آفرید، درستی، نام، مهربان.

فعالیت اّول

فعالیت دوم

فعالیت سوم

تصحیح و تمرین: از هر گروه، یکی از اعضا یک سطر از کلمات آشنا را همراه با معنای آن بخواند تا اگر 
گروهی در تشخیص معنا اشتباه کرده است، آن را تصحیح کند.
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الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 208 تا 213 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ  ترجمٔه این عبارات و آیات سورٔه یونس را کامل کنید.

1ــ  

الف الم را؛ این   ...    ...      حکمت  آمیز است.

 2ــ  …

... ...  است که قرار داد  ...   را فروزان و ...   را تابان

3ــ ...  … 

     خلق نکرد   ...   اینها را  ...  به    ...

4ــ 

      قطعاً درآمد و شد    ...    و    ...

5  ــ 

و آنچه ...   ...   در          ...         و    ...

6ــ 

قطعاً ... است برای ... که تقوا دارند.

ج ـ  از صفحٔه 212 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

2ــ 1ــ     

د ـ دربارهٔ این دو پیام زیبا از صفحٔه 213 قرآن کریم بیندیشید و نظر خود را برای دوستانتان بیان کنید.

انس با قرآن در خانه

قطعاً خداوند داناست به آنچه )مردم( انجام می دهند.

پیام قرآنی

پس بنگر که چگونه است عاقبت ظالمان!
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حروف ناخوانا
در دورٔه ابتدایی با حروف ناخوانا آشنا شده ایم. این حروف در آیات قرآن کریم و نیز در متون فارسی 
به رنگ آبی نوشته شده است و  ابتدایی، این حروف  به کار می روند. در کتاب های آموزش قرآن دورٔه 

قواعد آن را نیز آموخته اید و آنها را می شناسید.
در دورٔه متوسطه، در کتاب های آموزش قرآن، این حروف به رنگ مشکی و معمولی نوشته می شود. 
گرچه شما با قواعد این حروف آشنا هستید، ولی ممکن است پس از مشکی شدن، در برخی موارد اشتباه 
پیش آید. ازاین رو، در این درس و درس بعد، قواعد حروف ناخوانا به طور خالصه یادآوری می شود. 

خوانده  کلمه  دو  وصل  هنگام  که  هستند  حروفی  ناخوانا  حروف  مهم ترین  که  بدانید  است   خوب 
نمی شوند. در این حالت باید حرکت قبل از این حروف، به تشدید یا حرف ساکن بعدشان، وصل شود.

اکنون این عبارات قرآنی را با دقت در حروف ناخوانا و اتصال کلمات بخوانید:

جلسۀ دوم 

1ــ  

2ــ  

3ــ  

4ــ  

5  ــ  
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سوَرةُ ��َُس

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
ـ بًا ُ الِ��ِب الحَک�ِ�)1اَ ஐاَن ِ�ّاِس عَ جَ  �رـ ۀتِلَک ءا ا�
�َ� ا� ِ    ِا�� َرُجٍل ِم�ُ�     اَن اَ�ِ�ِرال�ّاَس     َو �َّ�ِ اَن اَوَح�ا
ِ�رـوَن �ۀ قاَل ال �ِ ءامَنوا   اَن �َهُ� قََدَ� ِص دٍق ِعنَد َرّ�ِ
ـوِت م ي َخلََق الس� � ـحِ رـٌُم�ٌ��اِن َر�ُ�ُ اهللاُ   اِّ لَس ذا ه اِن
اَ م رـَ‘ رُـال اَ رَض   ف� ِس�ِۀ اَّ�ٍ�   �ُ� اسَ�وي عَ�َ� ا�عَرِش«  �ُ َدّ�ِ َوال
‘ ذلُِ�ُ� اُهللا َر�ُ�   فَاعبُدوهُ‘ اِمن بَعِد اِذ�ِ ه ّ ماِمن َش�ٍ� ِال
ا‘ اَفَ���ََ��رـوَن� ِالَ�ِه َ�ِجُعُ� َ��ًعا « َوعَد اِهللا َحّقً
�َ� ءامَنوا ُاالخَلَق     ُ�� �ُع�ُده{     لِ�َـج زِـَي ا� هـ{ َ�َدو�ِا
�َ� کََفروا�َُه� َ�اٌب ِمن َ�ٍ� لِحِت ِ�لِقسِط‘َوا� وََعِملُواالصّْ
مَس ي َجعََل الش� ِ ماஐا�ایَکُفروَن�ُهَوا� َوَعذاٌب اَل�ٌ    ب
�َ� َره{َمناِزَل    لِ�َعلَمواَعَدَدالّسِ ًء    َوالَقَمرَـ�ًرا    َوقَد ِض�ا
ِت �ُل األ ‘ �َُفّصِ ا ِ��لَ�ّقِ َوالِحساَب‘ ماَخلََق اهللاُ ذلَِک   ِالّ
�ِ�   َوال�هاِر ِ�َقوٍ� �َعلَموَ� � ِا� فِ� اخِ���ِ� ال
ٍ لَِقوٍ� َ�قوَن� � ا اَ رِض    لَ ِت َوال و مـ َوماَخلََق اُهللا فِ� الس

سوَرةُ  ��َُس

‘اف�ََدت بِه َ اَرِض    ل َولَواَن لِ�لُّـِ َ�فٍس َظلََمت   ما فِ�ال
َ ّما َراَُواا�عَذاَب « َوقُِ�َ َ�َ�ُهم ِ�اـلِقسِط َواََ�واال�دامََۀ   ل
اَرِض‘ مـوِت  َوال ِهللاِ ما فِ� الس �ِا  ا ا�ُظلَموَن�اَل وَُه� ل
ایَعلَموَن�ُه َوُ���|  ِان َوعَداِهللا َحقٌّ   َو�ِکن اَکَ�َُ� ل ا اَل
َهاالّ�اُس    قَد�اـءَتُ� �َاـ��َو�ُ میُت    َو ِالَ�ِه ُ�َجعوَن
دورِ    َوُه ًدي َوَرَ�ٌۀ ما فِ� الص ِ َموِعَظٌۀ ِمن َرّ�ُِ�   َوِشفاءٌ ل
لَِک فَل�َفرَحوا« فَبِذ  ِمنَ��قُل ِ�َفضِل اِهللا َوِ�رَـ�َ�ِهلِلُمو
 اَ��ََل اهللاُ لَ�ُ� ُهوَخَ�ٌ ِمّما َ�َمعوَن�قُل اََرءَ�ُ� ما
ًالا  · قُل ءاهللاُ اَِذَن َ�ُ�« ـ ِمن ِرزٍق    فَجَعَل�ُ� ِم�ُه َحرـامًا َوَحل
�َ� َ�فَ�وَن عَ�َ� اِهللا الکَِذَب اَم َع�َ� اِهللا َ�فَ�وَن�َوماَظن ا�
ِکن اَکَ�َُ� �اهللاَ �َ�وفَضٍل عَ�َ� الّ�اِس    َو مۀَِـ ۀ  اِن�ِ�مَ ا�َ
ا�َشکرُـوَن�َوما تَکوُن ف� َشأٍن    َوما َ�لواِمنُه ِمن قرُـءاٍن ل
اکُ�ّاَعلَیُ� ُ�وًدا   ِاذُ��ضوَن فیِه‘ ا�َعَملوَن ِمن َعَمٍل   ِالّ َول
ِء ما افِ� الس اَ رِض  َول َک  ِمن ِمثقاِل ذَرةٍ فِ� ال وَما�َعزُُب َعن رَّ�ِ
ا ف� ِ��ٍب ُمبٍ�� ّ  اَ� َ�َ    ِال ا  اَصغََر ِمن ذلَِک   َول ا َول

قرآن کامل 215
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید 
معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ِه: برای خدا                                اللّٰه                  ←     ِلـلٰـّ

      ِلـ  +                  الـُمـؤِمـنیَن      ←     ِلـلـُمـٔوِمـنیَن:    ...      ...

                               الـنّاس              ←         ...        :      ...     ...
ـ   « است اضافه شود، الف اّول آن اسم حذف می شود. ـ   « به اسمی که دارای »  َال نکته: هرگاه حرف »  ِل

فعالیت اّول

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید.

این ترکیب ها را معنا کنید.

فعالیت دوم

معناکلمهردیف
...ِان1َّ
برایلِـ2
آنچهما3
درفی4
...َوعـد5
... ،  ولیٰلـِکـن6َّ
...َاکـَثـر7

معناکلمهردیف
آنها، شانُهـم8
...یا َایُّـها9

...ناس10
از، از سویِمـن11
شما، تانُکـم12
...ُهـًدی، ُهـدٰی13
... ،  لطفَرحـَمـة14

َوعده  ،  بیشتر  ،  قطعاً  ،  لیکن  ، رحمت  ، هدایت  ، ای  ، مردم

1ــ                                      2ــ   
     ...  ...       ...       و    ...     است.                                           ...    ...

3ــ                                     4ــ  
...     ...                                             ...     ...        

5  ــ                                                        6  ــ  
       موعظه وپندی   ...  ...    ...                                             ...    و    ...      ...      ...

فعالیت سوم

آموزش مفاهیم
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الف ـ خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 214 تا 219 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیٔه 44 و آیٔه 55 سورهٔ یونس را کامل کنید.

1ــ 

      ...  ...  ظلم نمی کند به    ...  هیچ مقدار؛

2ــ 

      و   ...        ...     )به( خودشان ظلم می کنند.

3ــ  

   آگاه باشید ...   ... ... ست  ... ... ...       و  ...  است.

4ــ 

      ...     ...  ...      ...     ...  است؛

 -5

      و   ...     ...     ...    نمی دانند.

ج ـ از صفحٔه 218 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

2ــ 1ــ 
کنید.  بیان  دوستانتان  برای  را  نظر خود  و  بیندیشید  کریم  قرآن  از صفحٔه 216  زیبا  پیام  دو  این  دربارٔه  ـ  د 

چه   خوب است آنها را حفظ کنید.

قطعاً همٔه عزت و سربلندی برای خداست.                              او شنوای داناست.

پیام قرآنی

انس با قرآن در خانه
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آداب ظاهری تالوت قرآن کریم
1ــ وضو می گیریم.

2ــ هنگام قرائت، در مقابل قرآن مؤدب می نشینیم.
به سوی  قرآن  تالوت  هنگام  امکان  صورت  در  3ــ 

قبله می نشینیم.
باللّٰه  »اعوذ  عبارت  با  تالوت  شروع  در  4ــ 
ببریم  پناه  خدا  به  شیطان  شر  از  الرجیم«  من   الشیطان 
آغاز  را  قرائت  الرحیم«  الرحمن  اللّٰه  »بسم  گفتن  با  و 

می کنیم.
5  ــ بهتر است، قرآن را قدری بلند بخوانیم.

6  ــ سعی می کنیم قرآن را با صوت زیبا بخوانیم.
7ــ سعی می کنیم قرآن را با ترتیل و شمرده بخوانیم.

آداب باطنی تالوت قرآن کریم
1ــ با نّیت »قربة الی اللّٰه« و کسب رضای خدا قرآن 

می خوانیم.
نیز  آیات  معنای  به  قرائت  هنگام  می کنیم  سعی  2ــ 

توجه کنیم.
3ــ در مقابل سخنان خدا خاضع و خاشع می باشیم.
ـ سعی می کنیم در معنای آیات قرآن اندیشه و تدبر کنیم. 4ـ
5  ــ به هنگام تالوت، قلب ما متوّجه خدا و آیات او باشد.
6ــ با خواندن آیاتی که مؤمنان را به بهشت بشارت 
از  پیروی  و  خوب  کارهای  انجام  به  نسبت  می دهد، 

دستورات الهی، توجه بیشتری پیدا می کنیم.
7ــ با خوانـدن آیاتی که دربارٔه عذاب الهی هشدار 
داده اسـت نسبت به دوری از گناهـان توجــه بیشتـری 

پیدا می کنیم.

برای خواندن قرآن باید آدابی را رعایت کنیم تا از خواندن قرآن بیشترین بهره را ببریم. به برخی 
از این آداب توجه کنید.

آداب تالوت قرآن
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جلسۀ اّول 
درس دوم

سوَرةُ  ��َُس

اُهَو« َو ِان �ُرِـدَك ٍ   فَالاஐاِشَف لَه{  ِالّ َو ِان َ�ـَسسَک اهللاُ ِ�ُ�ّ
‘ ءُ ِمن ِعباِدهمَن �َشاـ ُصیُب ِ�هـ�  ‘ �َِِفض�  د ِ خَ�ٍ     فَالا را ب
ءَُ�ُ الحَقَهاال�ّاُس    قَداج �َاـ � ح�ُ�قُلَوُهوَا��َفورُالر
َومَن َضل » ما َ�تَدي لَِ�فِسه  ِمن َربُِّ��« فََمِن اهتَدي   فَِان
��� ع ما ِ

�اَ�اَـَعلَیُ� ِ�وَکیٍل�وَا  ‘وَما  َ�َ مایَِضل  فَاِن
کِمَ� � ِالَیَک    َوا�ِ�    تَحّ َ�ُ�َ اهللاُ  ‘  َوُهَوخَ�ُا��!

سوَرةُ  ه ودٍ
ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�

َ�  ِمن  �َُد� ُ هـ{     �ُ� فُّصِ �ٌب  اُحکِمَت ءا ��ِ  رـ  ۀ�ا
ا اهللاَ ‘  ِا��  لَُ��  ا ِال ا�َعُ�دـو ّ َح��ٍ� َخ��ٍ )1 َال
�ُ�    �ُ� ِم�ُه َ���رـٌ  َو �َش�ٌ  �  َو  اَِن اسَ��ِ�رـوا  َرب
�و�وا  ِالَ�هِـ     �ُ َمّ�ِعُ��  َم�اًعا َحَسً�اـ     ِال� اََجٍل
وا      َوُ�وِت ُ�لـ ذي فَضٍل فَضَ�{  «   َو اِ� َ�َول ُمَسّمً
َ�اِـ�ّ� اَ�ُ� َعلَیُ��   َ��اَ� َ�وٍ� َ���ٍ �
ِالَ� اِهللا َ�ِجُع�ُ� «   َو ُه َو عَ ل ُ�لّـِ َ�ٍء قَد�رـٌ �

سوَرةُ  ��َُس

اُهَو« َو ِان �ُرِـدَك ٍ   فَالاஐاِشَف لَه{  ِالّ َو ِان َ�ـَسسَک اهللاُ ِ�ُ�ّ
‘ ءُ ِمن ِعباِدهمَن �َشاـ ُصیُب ِ�هـ�  ‘ �َِِفض�  د ِ خَ�ٍ     فَالا را ب
ءَُ�ُ الحَقَهاال�ّاُس    قَداج �َاـ � ح�ُ�قُلَوُهوَا��َفورُالر
َومَن َضل » ما َ�تَدي لَِ�فِسه  ِمن َربُِّ��« فََمِن اهتَدي   فَِان
��� ع ما ِ

�اَ�اَـَعلَیُ� ِ�وَکیٍل�وَا  ‘وَما  َ�َ مایَِضل  فَاِن
کِمَ� � ِالَیَک    َوا�ِ�    تَحّ َ�ُ�َ اهللاُ  ‘  َوُهَوخَ�ُا��!

سوَرةُ  ه ودٍ
ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�

َ�  ِمن  �َُد� ُ هـ{     �ُ� فُّصِ �ٌب  اُحکِمَت ءا ��ِ  رـ  ۀ�ا
ا اهللاَ ‘  ِا��  لَُ��  ا ِال ا�َعُ�دـو ّ َح��ٍ� َخ��ٍ )1 َال
�ُ�    �ُ� ِم�ُه َ���رـٌ  َو �َش�ٌ  �  َو  اَِن اسَ��ِ�رـوا  َرب
�و�وا  ِالَ�هِـ     �ُ َمّ�ِعُ��  َم�اًعا َحَسً�اـ     ِال� اََجٍل
وا      َوُ�وِت ُ�لـ ذي فَضٍل فَضَ�{  «   َو اِ� َ�َول ُمَسّمً
َ�اِـ�ّ� اَ�ُ� َعلَیُ��   َ��اَ� َ�وٍ� َ���ٍ �
ِالَ� اِهللا َ�ِجُع�ُ� «   َو ُه َو عَ ل ُ�لّـِ َ�ٍء قَد�رـٌ �
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

این ترکیب ها را معنا کنید.

: :         2ــ   1ــ  

: :         4ــ   3ــ  

: 5  ــ  

همه  ،  توانا  ،  پروردگار  ،  بگو  ،  چیز

فعالیت اّول

فعالیت دوم

معناکلمهردیف

...ُقـل1

ی2 ـٰ به سوی، بهِال

آمد برای، آمدجاَء3

...َرّب4

پس، وَفـ5

قطعًاَقد6

معناکلمهردیف

ـََش، آنـه7 او، 

برَعـٰلـی8

ـَش ، اوها9 آن،

هر، ...ُکـّل10 
...َشـیء11

...َقـدیر12

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید.
  ِه :  ِالَـیـِه : به سوی او، به سویش

ِالٰی+  ها:   ... :      ...     ،    ...

کُـم:  ... :      ...     ،    ...  

  ِه  :  َعـلَـیـِه:      بر او    ،   بر آن

ِهـم:   ...  :      ...   َعلٰی+  

کُـم:   ...  :      ...      

فعالیت سوم

آموزش مفاهیم
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الفـ  خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز درخانه یک صفحه از صفحات 220 تا 225 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.

1ــ  

    ...     ...    ...      

       

       قطعاً    ...  برای   ...    ...    ...    ...    ... ؛

2ــ 

     ...   ...   است بازگشت  ...  ؛

3ــ                                        سورۀ هود

       و...  ...  ...  ...  ...   است.

ج ـ از صفحٔه 223 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

2ــ  1ــ  

د ـ ترجمٔه این دو پیام زیبای قرآنی را کامل کرده، دربارٔه آنها بیندیشید و نظر خود را برای دوستانتان بیان کنید. 

خوب است آنها را حفظ کنید.

  

پیام قرآنی

  و   …   بسیار آمرزندٔه    …    است.                           و  …   ...   …    ...   …    است.

انس با قرآن در خانه

هود:4یونس: 107
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خالصۀ حروف ناخوانا )والـ ی(

)و( واو ناخوانا
ُاولُـواالَرحاِم ِئـَك  ـٰ ۤ 1ــ بعد از ضمه، مانند:  ُاول

یَـذَرُؤکُم فُـؤاُد   یُـَؤِیّـدُ  2ــ زیر همزه، مانند:  یُـؤَخـُذ  

َصلٰوتَـَك َزکٰوةً  َحیٰوةٌ  3ــ زیر الف کوچک، مانند: 

)ا( الف ناخوانا 
ذی       َواصـِبـر َانَـا   ثَـموَدا      ٰهـَذاالَـّ 1ــ بعد از فتحه، مانند:  

َعـیـنًـا   َقـواًل      َغـفوًرا  2ــ بعد از تنوین، مانند:   

ءاَمـنوا   کَـَفـروا      کانوا 3ــ بعد از واو آخر کلمه، مانند:  

َخیـُرالـحاِکـمیـنَ      فَـَمـِن اهـَتـدٰی     ِبـالـِقسـِط 4ــ الف وصل در اول کلمه، مانند: 

ِلـلـّنـاِس           ِبـالّصاِلـحـیَن جاُل  )لـ( لم ناخوانا قبل از تشدید  مانند:   َالـِرّ

)ی( یاء ناخوانا
وِل ِذی الـطَـّ ِفـی اخـِتـالِف  1ــ بعد از کسره، مانند:  

ـماِء ِالَـی الـسَّ َعـلَـی االَرِض  2ــ بعد از فتحه، مانند:  

ُمـَصـلًّی ی   ُمـَسـمًّ ُضـًحی   هُـًدی    3ــ بعد از تنوین، مانند:  

یُـبـِدُئ شـاِطـٔیَ   ُقـِرَئ   َهـِیّـئ   4ــ زیر همزه، مانند: 

َهـوٰی ُاخـرٰی   یَـنـهٰی   َاغـنٰی   5  ــ زیر الف کوچک، مانند: 

جلسۀ دوم 
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سوَرةُ ه وٍد

لِـٍح«  هـ{ َعَمٌل َغ�ُ ص�هـ{ لَ�َ� ِمن اَهلَِک  «  ِا�وُح    ِا� � قاَل
َفالا  �َسئئَلِن ما لَ�َ� لََک ِ�هـ ِعلٌ�  «  ِا�ّ� اَِعُظـَک     اَن تَکوَن 
 اَ�ُ� ِ�َک    اَن اَسئئَلََک ما لَ�َ�  ِهلَ��قاَل رَّبِ اِ�ّ� ��ِمَن ا
��َ�ِاَکُن ِمَن الخ     ��َ�َا َ�غِفر��    َو ّ �� بِه ِعلٌ� « َو ِال
ٍت َعلَیَک   َوعَ�� اَُمٍ� ٍ� ِم�ّا   َوَ�رَـک هِبط �َِسل �وُح    اٍّ � قیَل
ُه� ِم�ّاَعذاٌب اَل�ٌ� َمس َ ِممن َمعََک‘َواُمَمٌ َس�ُ َمّ�ِعُهُم   �ُ� ی
 اََ�  ِالَیَک    ماُکنَت �َعلَُمـها ِءا�غَیِب    �ح�ا تِلَک ِمن اَنبا
اَ�ُمَک ِمن قَبِل ه ذا ‘فَاصِ� «  ِان ا�عاقِبََۀ لِلُم�ق َ�� َول
َقوِ�   اُّعبُُدوااهللاَ   مالَُ�� � عاٍد اَ�ُه� هوًدا ‘قاَل ��َِو ا
َقوِ�  �  �  �َا مُفَ�و ّ ِم� ِا�هٍـ َغ�ُ ه{  «   ِا�  اَ�ُ�  ِال
‘��ي فَطرََـ� ا عَ�َ� ا�  اَسئئَلُُ�� َعلَ�ِه اَجرًـا «  ِان اَجرِـَي اِلّ ا ل
سَ�غِ�رـوا َر��� �ُ�    �ُا ِالَیِه َقوِ�    اٍّ �اَفَالا�َعِقلوَن�َو
�ُ�ِ قُ ـو ��ةً  ِا ءَ َعلَ�ُ� ِمدراًرا     َوَ�زِـدکُ� قُ ـو ما ِسِل الس�ُ
وُد   ماِجتئَ�ا ِ�َ�ِّ�ٍَۀ   َوما َ�ُن �وا ُ� رـِمَ��قالوا اَ�ََول َول
ِمنَ�� ءاِ�َهِ�ا َع� َ�لَِک    َوما َ� نُـ لََک �ِ ُمو ��اِر�ِ

سوَرةُ ه وٍد

لِـٍح«  هـ{ َعَمٌل َغ�ُ ص�هـ{ لَ�َ� ِمن اَهلَِک  «  ِا�وُح    ِا� � قاَل
َفالا  �َسئئَلِن ما لَ�َ� لََک ِ�هـ ِعلٌ�  «  ِا�ّ� اَِعُظـَک     اَن تَکوَن 
 اَ�ُ� ِ�َک    اَن اَسئئَلََک ما لَ�َ�  ِهلَ��قاَل رَّبِ اِ�ّ� ��ِمَن ا
��َ�ِاَکُن ِمَن الخ     ��َ�َا َ�غِفر��    َو ّ �� بِه ِعلٌ� « َو ِال
ٍت َعلَیَک   َوعَ�� اَُمٍ� ٍ� ِم�ّا   َوَ�رَـک هِبط �َِسل �وُح    اٍّ � قیَل
ُه� ِم�ّاَعذاٌب اَل�ٌ� َمس َ ِممن َمعََک‘َواُمَمٌ َس�ُ َمّ�ِعُهُم   �ُ� ی
 اََ�  ِالَیَک    ماُکنَت �َعلَُمـها ِءا�غَیِب    �ح�ا تِلَک ِمن اَنبا
اَ�ُمَک ِمن قَبِل ه ذا ‘فَاصِ� «  ِان ا�عاقِبََۀ لِلُم�ق َ�� َول
َقوِ�   اُّعبُُدوااهللاَ   مالَُ�� � عاٍد اَ�ُه� هوًدا ‘قاَل ��َِو ا
َقوِ�  �  �  �َا مُفَ�و ّ ِم� ِا�هٍـ َغ�ُ ه{  «   ِا�  اَ�ُ�  ِال
‘��ي فَطرََـ� ا عَ�َ� ا�  اَسئئَلُُ�� َعلَ�ِه اَجرًـا «  ِان اَجرِـَي اِلّ ا ل
سَ�غِ�رـوا َر��� �ُ�    �ُا ِالَیِه َقوِ�    اٍّ �اَفَالا�َعِقلوَن�َو
�ُ�ِ قُ ـو ��ةً  ِا ءَ َعلَ�ُ� ِمدراًرا     َوَ�زِـدکُ� قُ ـو ما ِسِل الس�ُ
وُد   ماِجتئَ�ا ِ�َ�ِّ�ٍَۀ   َوما َ�ُن �وا ُ� رـِمَ��قالوا اَ�ََول َول
ِمنَ�� ءاِ�َهِ�ا َع� َ�لَِک    َوما َ� نُـ لََک �ِ ُمو ��اِر�ِ

قرآن کامل 227
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

...َاخ، َاخو، َاخا، َاخی1

...قاَل2

اییا3

ه4 ـٰ ...، معبودِال

معناکلمهردیف

ـَمی5 من، 

...ُاعـُبـدوا6

...َاجـر7

اندیشه نمی کنیدلَتعـِقـلوَن8

عبادت کنید  ،  گفت  ،  برادر ،  خدا ، پاداش

فعالیت اّول

این ترکیب ها را معنا کنید.

2ــ   1ــ   

      و  ...  )قوم(  ...          ...   ... )حضرت( هود

4ــ   3ــ  

      ... ِی   ...             ...         ...    را

6ــ    1 5  ــ 

      ...: ...  ...  ...          پس آیا    ...      ...

َقـوِم = یـا َقـوِم = یـا َقـومـی؛ گاهی به جای ضمیر »ی«، کسره می آید؛ مانند: َقـوِم = َقـومی: قوم من ؛ َرِبّ = َرّبـی: پروردگار من ـٰ ١ــ ی

فعالیت دوم

آموزش مفاهیم
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الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم:هر روز درخانه یک صفحه از صفحات 226 تا 231 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمده است کامل کنید و شمارٔه آیٔه مربوط را مقابل آن 

بنویسید.

1ــ   

      ... ... توکل کردم ... ...،   ...    ... و  ...    ...     هود، آیۀ …

2ــ   

      و )فرستادیم(...  ...  ...  ...  ...  را،           هود، آیۀ …

3ــ  

      ...:    ...    ...    ...    ...   ...   را

        

      ...  ...  توکل کردم   و ...   ... روی می آورم.    هود، آیۀ …

ج ـ از صفحٔه 229 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

2ــ 1ــ  

د ـ دربارٔه این پیام زیبا از صفحٔه 231 قرآن کریم بیندیشید و خوب است آن را با توجه به معنا حفظ کرده، در 

آغاز هر کاری آن را با خود زمزمه کنید.

               هود: 88

موفقیت من )در همٔه کارها( جز به یاری خدا نیست.

پیام قرآنی

انس با قرآن در خانه
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کنعان، پسر نوح

گـرچه پاکـی، تـو را پـلید کنـدبا بدان کم نشین که صحبت بد
را بـزرگـی  بــدیـن  لـکـه ای ابـر، نــاپــدیــد کـنـدآفـتـابــی 

                                                                                                                         سنایی غزنوی 
ساخِت کشتی توسط حضرت نوح به پایان رسیده بود که نشانه های عذاب الهی آشکار شد.

حضرت نوح و پیروانش سوار بر کشتی شده بودند. باران چون سیل از آسمان می بارید و از دل زمین نیز آب 
بیرون می زد. کم کم زمین به دریایی بزرگ تبدیل شد و کشتی بر روی آب شناور گشت.

حضرت نوح چهار پسر داشت. سه تن از آنان ایمان آورده و بر کشتی سوار شده بودند، اما چهارمین پسرش 
که کنعان نام داشت ایمان نیاورده بود. پدر نگران فرزند بود. در آخرین لحظات، حضرت نوح فرزندش کنعان را 

که به دنبال راه نجاتی می گشت، صدا زد و گفت:
»کنعان! پسرم! همراه ما سوار کشتی شو و با کافران مباش«. اما کنعان خندید و گفت: »من به باالی کوهی پناه 

می برم که مرا از غرق شدن در امان نگاه می دارد«.
پدر در پاسخ گفت: امروز هیچ چیزی نمی تواند از اجرای فرمان خداوند جلوگیری کند، مگر اینکه کسی ایمان 

بیاورد و خداوند به او رحم کند.
در این هنگام موج بلندی از آب، بین پدر و پسر فاصله انداخت و کنعان نیز همراه دیگر کافران غرق شد.

شـدپـسـر نــوح بـا بـدان بـنـشـست گـم  تـش  ُنـُبـوَّ خـانـدان 
پـِی نـیـکـان گـرفت و مردم شدسگ اصحاب کهف روزی چند

                                                                                                                سعدی 
آیا می توانید بگویید چرا کنعان دعوت حضرت نوح را نادیده گرفت و ایمان نیاورد؟
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دانش آموزان عزیز، بیشتر حروف عربی، مانند حروف فارسی تلفظ می شود، ولی برخی از این حروف، 
تلفظ خاص عربی دارند؛ یعنی تلفظ آنها با فارسی فرق دارد. اینک که در روخوانی قرآن مهارت الزم را 
کسب کرده اید، چه خوب است برای توانایی قرائت صحیح و زیبای قرآن، به تدریج با نحؤه صحیح تلفظ 
حروف خاص عربی نیز آشنا شویم تا به این ترتیب، هم قرآن کریم و هم نماز را که برترین عبادت است، با 

قرائت صحیح و زیبا بخوانیم. 
به مثال های زیر توجه کنید که چگونه جابه جا تلفظ کردن حروف، معنای کلمات را تغییر می دهد. 

َعمین )نابینایان(َامین )امانت دار( 

َصعید )خاک(َسعید )سعادتمند(

َزلَّ )لغزید(َذلَّ )خوار شد(

َظلَّ )ماندگار شد(َضلَّ )گمراه شد(

امسال با تلفظ صحیح حروف خاص عربی آشنا می شوید. سعی کنید هنگام پخش قرائت آیات به چگونگی 
تلفظ حرف موردنظر در آن درس خوب دقت کنید تا با تقلید و الگوگیری از آن، شما نیز بتوانید این گونه 

حروف را صحیح و زیبا تلفظ کنید. 
خوب است بدانید که پیامبر اکرم )ص( در حدیثی فرموده اند که قرآن را به حالت عربی آن بیاموزید. 

١

ٰ
تَـَعـلَّـُمـوا الـُقـرءاَن بِـَعـَربِـیَّـِتـه

قرآن را صحیح تر و زیباتر بخوانیم
جلسۀ اّول 

درس سوم

١ــ جامع احادیث الشیعه، ج ١٧، ص ٢٥٦           
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سوَرةُ ه ودٍ

اَ�زـالوَن ُ�تَلِفَ� ءََر�َک   لََجعََل ال�ّاَس اُمًۀواِح َدةً « َول َولَوشا
َ مت َ�َِمُۀ َرّ�َِک َـَقهُ�‘َوت لَِک خَل �ِ� َک « َو�َامَن رَِحَم ر �ِالّ
انَُقص َعلَیَک ً َ ِمَن الِجنِۀوَالّ�اِس اَ�َعَ��وَُ�ّ �َجَه اَ مَالاَن َ ل
ِذِه الحَق ءََك �� هاَدَك‘ َواجـو ُ ُ بِه ف ِءالرُسِل   ما�ُ ثَّ�ِ مِن اَ�ا
ا �ُوِمنوَن    اٍّعَملوا �َ� ل � ِ وََموِعَظٌۀَوذِکرـي لِلُمومِنَ��وَقُل ل
ا   اِّ�اـ ُمنَ�ِظرـوَن� ِملوَن�َوانَ�ِظرـوانَِ�ُ�   اِّ�اـعَم ��َع
» } � ُ�اَم رُـ اَرِض    َو ِالَیِه ُ�َجُع ال ِت َوال ـو م َو ِهللاِ َغیُب الس
فَاعبُدُه   َوَ�َو� َعلَ�ِه‘ َوما َر�َک ِ�غاِفٍل َعّماَ�عَملوَن�

سوَرةُ �ُسَف
ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�

ُه قرُـءا�اًـعَ رَـ ِ�ًّا �اَ�زَـل  ُ الکِ�ِب ال ُمبِ�)1اِّ�اـ �رـۀتِلَک ءا ا�
ُ�� تَعِقلوَن�َ�ُن َ�ُقص َعلَیَک اَحَسَن الَقَصِص َ�عَل
�َِذاا�ُقرءاَن  ·  َو  ِان �ُ�َت ِمن قَب ِالَ�َک ه     اَوحَی�ا �ِ ما
اَ�ِه   �اـََ�ِ ِا�ّ� َراَُ� ِ َ�ِمَن ا�غ ـِفلَ�� ِاذ قاَل �ُسُف ل
��َ�ِ مَس َوالَقَمرَـ َراَ�ُ�ُم �� س َکوَکبًا    َوالش اَحَ َد َعَ�َ

قرآن کامل 235

سوَرةُ ه ودٍ

اَ�زـالوَن ُ�تَلِفَ� ءََر�َک   لََجعََل ال�ّاَس اُمًۀواِح َدةً « َول َولَوشا
َ مت َ�َِمُۀ َرّ�َِک َـَقهُ�‘َوت لَِک خَل �ِ� َک « َو�َامَن رَِحَم ر �ِالّ
انَُقص َعلَیَک ً َ ِمَن الِجنِۀوَالّ�اِس اَ�َعَ��وَُ�ّ �َجَه اَ مَالاَن َ ل
ِذِه الحَق ءََك �� هاَدَك‘ َواجـو ُ ُ بِه ف ِءالرُسِل   ما�ُ ثَّ�ِ مِن اَ�ا
ا �ُوِمنوَن    اٍّعَملوا �َ� ل � ِ وََموِعَظٌۀَوذِکرـي لِلُمومِنَ��وَقُل ل
ا   اِّ�اـ ُمنَ�ِظرـوَن� ِملوَن�َوانَ�ِظرـوانَِ�ُ�   اِّ�اـعَم ��َع
» } � ُ�اَم رُـ اَرِض    َو ِالَیِه ُ�َجُع ال ِت َوال ـو م َو ِهللاِ َغیُب الس
فَاعبُدُه   َوَ�َو� َعلَ�ِه‘ َوما َر�َک ِ�غاِفٍل َعّماَ�عَملوَن�

سوَرةُ �ُسَف
ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�

ُه قرُـءا�اًـعَ رَـ ِ�ًّا �اَ�زَـل  ُ الکِ�ِب ال ُمبِ�)1اِّ�اـ �رـۀتِلَک ءا ا�
ُ�� تَعِقلوَن�َ�ُن َ�ُقص َعلَیَک اَحَسَن الَقَصِص َ�عَل
�َِذاا�ُقرءاَن  ·  َو  ِان �ُ�َت ِمن قَب ِالَ�َک ه     اَوحَی�ا �ِ ما
اَ�ِه   �اـََ�ِ ِا�ّ� َراَُ� ِ َ�ِمَن ا�غ ـِفلَ�� ِاذ قاَل �ُسُف ل
��َ�ِ مَس َوالَقَمرَـ َراَ�ُ�ُم �� س َکوَکبًا    َوالش اَحَ َد َعَ�َ
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

غیب، ...َغـیـب1

...، فرمانَامـر2

...ُاعـُبـد3

ـل4 ...َتـَوکَّ

ـَتَك5 تو، 

معناکلمهردیف

ازَعـن6

عمل می کنید، ...َتـعـَمـلوَن7

ما، ماننا8

فرو فرستادیم، ...َانـَزلـنا9

تا، امید استلَـَعـل10َّ

نا، ِاّنـا: قطعًا ما 1ــ َعـّما = َعـن + ما: از آنچه                             2ــ ِانَّ + نا ← ِانَـّ

توکّل کن ،  انجام می دهید ،  نازل کردیم ،  کار ،  نهان ،  عبادت کن

فعالیت اّول

فعالیت دوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

: 1ــ  )ِلـ + اللّٰه(:           2ــ 

: 3ــ   )فَـ + ُاعـبُـد+ ُه(:           4ــ  

: :            6ــ   5  ــ 

: :            8   ــ   7ــ  

12

آموزش مفاهیم
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الفـ  خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 232 تا 237 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه این آیات قرآن کریم را کامل کنید.

1ــ  

       و...  ... است  ...   ...      و   ...

2ــ  

       و...  ...  باز گردانده می شود همٔه ... ها؛

3ــ  

      پس ...  ... را و  ...     ...  ...

سورۀ هود 4ــ     

      و نیست ... ... غافل ...  ...   ...

سورۀ یوسف 5  ــ    

      ...  ...  ...  ... را ...  ...   ، ...  ...    ...

ج ـ از صفحٔه 237 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

2ــ 1ــ 

دـ  از صفحٔه 234 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی که در دورٔه ابتدایی نیز آن را آموخته اید، انتخاب کنید، 

دربارهٔ آن بیندیشید و نظر خود را برای دوستانتان بیان کنید.

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:
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روه
ر گ

ن د
اند

خو

ید.
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 تلف
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ح« 
ی »

ارا
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ا
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 در

وهٔ 
 شی

 به

جلسۀ دوم 
سوَرةُ  �ُسَف

 ءي اِ�رـ��َ َو ِاسحَق َو�َعقوَب « ما ஐاَن لَنا َ ءا�اـ �َعُت ِم �َوا
اَن �ُ�َِك ِ�اـِهللا ِمن َ�ٍء« ذلَِک ِمن فَضِل اِهللا َعلَ�ا َوعَ�َ� الّ�اِس
�نِـ ِ الّسِ �اِ�َ ا�َشُکرـوَن��! ِ�نـ اَ� َ�َال�ّاِس ل َول
�َن َخ�ٌ      اَِ� اهللاُ ا�واِح ُد ا�َ�ّهاُر  � ءَ اَر�ٌ� ُمَ�َ�رّـِ
�ُ ُ و  اَ�ُ�  َوءا�اـ ءً    َ���ُموها  اَ�ا ا   ِالّ ما�َعبُدوَن مِن دو�ِ ه
» ا ِهللاِ   اَ�َ�َل اُهللا  ِ�ا  ِم� ُسلـطٍ�  «  ِاِ� الحُ�ُ�  ِالّ ما
نـ�ِ  ِاّ�اـهُ ‘ ذلَِک ا�ّ�ُ� ا�َقّ�ُِ�    َول ا ا ِالّ ا�َعبُدو ّ اَمَ رَـ َال
 �نِـ    اَّ�اـ ِ الّسِ �اِ�َ ا�َعلَموَ� � �! اَ� َ�َ ال�ّاِس ل
اـاألَخرُـ   فَ�ُ�َ�ُ �َهـ{ َ�رًـا « َو ا�اَحَ ُد�ُ ما   فَ�َس�� َر
�ي فیِه �َسَ��ِیاِن� اَم رـُا� ‘قُِ�َ ال مِن َرأِسه ُ�فَ�َأ  ُ�ُ الط
َک �ي َظ� اَ�هـ{�ٍج ِم�َُما    اُّذُ�رـ�� ِعنَد َرّ�ِ � ِ َوقاَل ل
جِن بِضَع ِسن َ�� « فَلَبَِث فِ� الّسِ نُـ ذِکرَـ َربِّه �ط ُه الش �فَاَ�س
ن ٍت ِ�اٍن     �َ أ�ُ ُ�ُ َسبَع َ�َ�رـ  اَري �ّ�َوقاَل ا�َملُِک     ِا
ٍت« خُ ـٍ�      َو  اَُخرَـ  ��ِس  ٍ � ُ��َسبٌع ِع�اـٌ�      َو َسبَع  ُس
ء� تَعُ�وَن� َی    ِان کُنتُ� لِلر ُ    اَفتو�� ف� ُرءی َهاال َمَالا �اَـ�

سوَرةُ  �ُسَف
 ءي اِ�رـ��َ َو ِاسحَق َو�َعقوَب « ما ஐاَن لَنا َ ءا�اـ �َعُت ِم �َوا
اَن �ُ�َِك ِ�اـِهللا ِمن َ�ٍء« ذلَِک ِمن فَضِل اِهللا َعلَ�ا َوعَ�َ� الّ�اِس
�نِـ ِ الّسِ �اِ�َ ا�َشُکرـوَن��! ِ�نـ اَ� َ�َال�ّاِس ل َول
�َن َخ�ٌ      اَِ� اهللاُ ا�واِح ُد ا�َ�ّهاُر  � ءَ اَر�ٌ� ُمَ�َ�رّـِ
�ُ ُ و  اَ�ُ�  َوءا�اـ ءً    َ���ُموها  اَ�ا ا   ِالّ ما�َعبُدوَن مِن دو�ِ ه
» ا ِهللاِ   اَ�َ�َل اُهللا  ِ�ا  ِم� ُسلـطٍ�  «  ِاِ� الحُ�ُ�  ِالّ ما
نـ�ِ  ِاّ�اـهُ ‘ ذلَِک ا�ّ�ُ� ا�َقّ�ُِ�    َول ا ا ِالّ ا�َعبُدو ّ اَمَ رَـ َال �نِـ    اَّ�اـ ِ الّسِ �اِ�َ ا�َعلَموَ� � �! اَ� َ�َ ال�ّاِس ل
اـاألَخرُـ   فَ�ُ�َ�ُ �َهـ{ َ�رًـا « َو ا�اَحَ ُد�ُ ما   فَ�َس�� َر
�ي فیِه �َسَ��ِیاِن� اَم رـُا� ‘قُِ�َ ال مِن َرأِسه ُ�فَ�َأ  ُ�ُ الط
َک �ي َظ� اَ�هـ{�ٍج ِم�َُما    اُّذُ�رـ�� ِعنَد َرّ�ِ � ِ َوقاَل ل
جِن بِضَع ِسن َ�� « فَلَبَِث فِ� الّسِ نُـ ذِکرَـ َربِّه �ط ُه الش �فَاَ�س
ن ٍت ِ�اٍن     �َ أ�ُ ُ�ُ َسبَع َ�َ�رـ  اَري �ّ�َوقاَل ا�َملُِک     ِا
ٍت« خُ ـٍ�      َو  اَُخرَـ  ��ِس  ٍ � ُ��َسبٌع ِع�اـٌ�      َو َسبَع  ُس
ء� تَعُ�وَن� َی    ِان کُنتُ� لِلر ُ    اَفتو�� ف� ُرءی َهاال َمَالا �اَـ�

قرآن کامل 240
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با توجه به ضرورت صحت قرائت، عبارات نماز را با دقت بخوانید و سعی کنید حروف خاص عربی   را 
صحیح تلفظ کنید.

قرائت نماز

ِاسِتعاذه
جیـِم ـیـطاِن الـرَّ َاعوُذ ِبـاللِّٰه ِمـَن الـشَّ

سوره َحمد )فاتحه(
حیـِم حـٰمـِن الـرَّ ِبـسـِم اللِّٰه الـرَّ
الـَحـمـُد ِللِّٰه َرِبّ الـعـالَـمـیـَن

حیـِم حـٰمـِن الـرَّ الـرَّ
ماِلـِك یَـوِم الـّدیـِن

ِایّـاَك نَـعـبُـُد َو ِایّـاَك نَـسـَتـعـیـُن
ـراَط الـُمسـَتـقـیـَم ِاهـِدنَـا الـِصّ

ذیـَن َانـَعمـَت َعـلَـیـِهم ِصـراَط الَـّ
َغـیـِر الـَمـغـضوِب َعـلَـیـِهم

َوَلالـّضـالّـیـَن
سوره توحید )ِاخالص(

حیـِم حـٰمـِن الـرَّ ِبـسـِم اللِّٰه الـرَّ
ُقـل هُـَو اللُّٰه َاَحـٌد

ـَمـُد َاللُّٰه الـصَّ
لَـم یَـِلـد َو لَـم یولَـد

َولَـم یَـکُـن لَـه و کُـُفـًوا َاَحـٌد
ذکر رکوع

ٰ
ُسـبـحاَن َرِبّـَی الـَعـظیـِم َو ِبـَحمـِده

ذکر بعد از رکوع
َسـِمـَع اللُّٰه ِلـَمـن َحـِمـَدُه

ذکر َسجده

ٰ
ُسـبـحان َرِبّـَی الَعـلٰی َو ِبـَحمـِده

ِاسِتغفار

َاسـَتـغـِفـُر اللَّٰه َربّـی َوَاتـوُب ِالَـیـِه
ذکر برخاستن

 َاقـوُم َو َاقـُعـُد
ٰ
ِتـه ِبـَحـوِل اللِّٰه َو ُقـوَّ

دعای ُقنوت

نـیـا َحـَسـَنـًة نـا آِتـنا ِفـی الـدُّ َـّ َرب
َو ِفـی اآلِخـَرِة َحـَسـَنـًة

َوِقـنا َعـذاَب الـّنـاِر
تسبیحات َاربََعه

ُسـبـحاَن اللِّٰه َو الـَحـمـُد ِللِّٰه
َول ِالٰـَه ِالَّ اللُّٰه َو اللُّٰه َاکـبَـُر

د تََشهُّ

اللُّٰه َوحَده و لَشریَك لَه و َاشَهُد َان لِالٰهَ ِالَّ
ًدا َعبُده و َو َرسولُـُه َو َاشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
ٍد ٍد َو آِل ُمَحمَّ َاللُّٰهمَّ َصِلّ َعلٰی ُمَحمَّ

سالم

َُّها النَِّبیُّ َو َرحَمُة اللِّٰه َو بَـَرکاتُـُه الُم َعلَیَك َای السَّ
الُم َعلَینا َو َعلٰی ِعباِد اللِّٰه الّصاِلحیَن السَّ

الُم َعلَیکُم َو َرحَمُة اللِّٰه َو بَـَرکاتُـُه السَّ
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

دین، آیینِمـلَّـة1

...، جمع َابءاباء2

این، آنٰذلَِك3

لطف و رحمتَفـضل4

معناکلمهردیف

...ل َیـشـُکروَن5

یا، آیاَام6

یگانه، ...واِحـد7

   یک     ،     شکر نمی کنند      ،    پدران

فعالیت اّول

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1ـ                                      2ــ  

    ...     ...     ...                                                  ...       ...      ...       ... است،

3ــ                           4ــ  

     ...  ...  و ...   ...                                            ...       ...

5  ــ                                           

   ...       ...      

آموزش مفاهیم
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الفـ  خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز درخانه یک صفحه از صفحات 238 تا 243 قرآن کریم را بخوانید.

بـ  ترجمٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیٔه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1ــ    
       و پیروی کردم  ...   ...   ... )یعنی( حضرت ...    و     ...      و     ...

        
        سزاوار نیست که ما هیچ چیزی را شریک خدا قرار دهیم؛

       
        ...       ...       ...     ...  ... ... و ...   ...  است

یوسف، آیهٔ …         
        و  ...       ...       ...            ...    

یوسف، آیهٔ … 2ــ  
       و از بین نمی بریم     ...  نیکوکاران را. 

یوسف، آیهٔ … 3ــ  
       و قطعاً  ...  ...    بهتر است   ...  کسانی که ایمان آوردند و تقوا داشتند.

ج ـ از صفحٔه 242 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.
2ــ 1ــ  

د ـ از صفحٔه 243 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی که در دورهٔ ابتدایی نیز آن را آموخته اید، انتخاب کنید. 
می دانید که معموالً آن را در چه زمانی می خوانیم. خوب است آن را با توجه به معنا به خاطر بسپارید و در زمان 

مناسب بخوانید.

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:
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مسابقات جهانی حفظ،  در  توانسته اند  قاریان کشورمان  و  اسالمی حافظان  انقالب  پیروزی  از  پس 
قرائت و درک مفاهیم قرآن، بیش از ٤٥ رتبٔه اّول تا سوم جهان را به دست آورند. این مسابقات همه ساله 

در کشورهای ایران، سوریه، عربستان، مالزی، هندوستان و… برگزار می شود. 
و  می شود  انجام  مدارس  در  دانش آموزی  قرآن  مسابقات  اّول  مرحلٔه  سال  هر  بدانید  است  خوب 
به مراحل باالتر راه می یابند. شما هم اگر  دانش آموزانی که در این مسابقات امتیاز بیشتری می آورند، 

عالقه مند باشید می توانید با شرکت در این مسابقات، مراحل آن را به ترتیب زیر، پشت سر بگذارید. 
اگر به شرکت در این مسابقات عالقه مند هستید، از همین امروز تصمیم بگیرید از نوارهای آموزش 
قرائت و کتاب قرآن خود با دقت بیشتری استفاده کنید و با راهنمایی دبیر قرآن و اولیای مدرسه، برای 

این کار آماده شوید. 
مراحل مسابقات قرآن دانش آموزی

كشور
 استان

منطقه یا شهرستان
مدرسه 

          فَـاسـَتـِبـُقـوا الـَخیـراِت     بقره: ١٤٨
در کارهای خوب از یکدیگر سبقت بگیرید.

مسابقات قرآن 
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جلسۀ اّول 
درس چهارم

تلفظ » ح «
حرف » ح « در فارسی مانند » ه « خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن، به صورت غلیظ از ته گلو تلفظ می گردد.

حرف » ح « در قرائت نماز پركاربرد است، مانند:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ح »
حرف « ح » در فارسی مانند « ه » خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن، 

به صورت غليظ از ته گلو تلفظ می گردد.
حرف « ح » در قرائت نماز پركاربرد است ، مانند:

لَ�مـُد لرح�ِ�          اِّ ِن          اِّ ح ملر َحى          اِّ�َفالاِح          اِّ
اَحَ ٌد          ُسبحاَن          ِ�َ� مِده          َوح َده{          َرح َمۀُ

اكنون اين عبارات نماز را با رعايت تلفظ صحيح « ح » بخوانيد:
ِن الرح�ِ� ح مِسِم اِهللا الر�

لَ�مـُد  ِهللا اِّ
قُل ُه َواهللاُ  اَحَ ٌد

َو ِ�َ�  مِده     اَع ل َِّ� ال ُسبحاَن  َر ب
ا اهللاُ     َوح َده{  َه  ِال �ا ِا اََ�ُد  اَن ل

َو َرح َمۀُ اِهللا
آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ

حرف « ح » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه، فصيح و زيبا بخوانيد.

اكنون این عبارات نماز را با رعایت تلفظ صحیح » ح « بخوانید:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ح »
حرف « ح » در فارسی مانند « ه » خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن، 

به صورت غليظ از ته گلو تلفظ می گردد.
حرف « ح » در قرائت نماز پركاربرد است ، مانند:

لَ�مـُد لرح�ِ�          اِّ ِن          اِّ ح ملر َحى          اِّ�َفالاِح          اِّ
اَحَ ٌد          ُسبحاَن          ِ�َ� مِده          َوح َده{          َرح َمۀُ

اكنون اين عبارات نماز را با رعايت تلفظ صحيح « ح » بخوانيد:
ِن الرح�ِ� ح مِسِم اِهللا الر�

لَ�مـُد  ِهللا اِّ
قُل ُه َواهللاُ  اَحَ ٌد

َو ِ�َ�  مِده     اَع ل َِّ� ال ُسبحاَن  َر ب
ا اهللاُ     َوح َده{  َه  ِال �ا ِا اََ�ُد  اَن ل

َو َرح َمۀُ اِهللا
آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ

حرف « ح » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه، فصيح و زيبا بخوانيد.
آیات درس را گوش كنید و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحؤه تلفظ حرف » ح « دقت كنید. شما نیز به این 

شیوه، فصیح و زیبا بخوانید.
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سوَرةُ �ُسَف

ـسوا  ِم� �وُ�َف    َو اَخ�هِـ ��َ�ََاذَه�وا      ف نَبِی �
اَ���َ ـُس مِن َروِح اهللاِ اَ���َ ـسوا  ِمن َروِح اِهللا  «  ِا�هـ{ ل َول
ِ�رـوَن � فَلَّما َدخَلوا َعلَ�هِـ    �اـلوا �ا ا�َقوُ� ال  ِال
ٍۀ �َوِجنئا ِ�ِضاَعٍۀ ُ�ج     �نا َواَهلَ�َاال َاا�عَ زـ�زُـ   َمس �َ �
    «   ِا� اهللاَ ق  َعلَ��اـ اـَوِ� لََ�� الَ��َل     َوَ�َصد�َ
قَ� � قاَل َهل َعلِمُ� ما فَعَلُ� ِ�وُسَف َ� زِـي ال ُمَ�َصّدِ
اََ� �ُسُف‘ َ َو اَخ�ِه    ِاذ اَ��ُ� ج ـِهلوَن � �اـلوا اَِء�َک ل
  «  ِا�هـ{   اَ� «   قَد مَ� اهللاُ َعلَ�نا قاَل اََ�اـ �ُسُف    َوه ذا
ا�ُضیُع اَجرَـال مُحِسن َ�� مَن َ�ِق  َوَ�صِ�    َ�اِـن اهللاَ ل
ِط�َ�� �َقالوا َ�ِهللا   َ�َقد ءا�رََـَك اهللاُ َعلَ�ا    َو ِان کُ�ّا ل
اتَ��َ� َعلَیُ�ُ� ال�َوَ�  «   َ�غ ـِ�رُـاهللاُ لَُ��« �اـَل ل
ـ اَلقوُه  َ ذَهبوا ِ�َقمی� ه ذا    ف ِ�َ� � اٍّ َوُه َو اَرَحُ� الرّْ
عَ�� َوجِه اَ��    �َ أِت �َصً�ا «  َو���� ِ�اـَهلِـُ� اَ�َعَ��
اَِج ُد ر�َ� �ُسَف« َ َ ّما فََصَ�ِ ا�ع�ُ    قاَل اوَبُه�     ِا�ّ� ل َو ل
ِلَک ا�َقدِ��  اَن ُ�َفّ�ِدوِن�قالواَ�ِهللا اِ�َک لَ�� َضل ا لَول

سوَرةُ �ُسَف

ـسوا  ِم� �وُ�َف    َو اَخ�هِـ ��َ�ََاذَه�وا      ف نَبِی �
اَ���َ ـُس مِن َروِح اهللاِ اَ���َ ـسوا  ِمن َروِح اِهللا  «  ِا�هـ{ ل َول
ِ�رـوَن � فَلَّما َدخَلوا َعلَ�هِـ    �اـلوا �ا ا�َقوُ� ال  ِال
ٍۀ �َوِجنئا ِ�ِضاَعٍۀ ُ�ج     �نا َواَهلَ�َاال َاا�عَ زـ�زُـ   َمس �َ �
    «   ِا� اهللاَ ق  َعلَ��اـ اـَوِ� لََ�� الَ��َل     َوَ�َصد�َ
قَ� � قاَل َهل َعلِمُ� ما فَعَلُ� ِ�وُسَف َ� زِـي ال ُمَ�َصّدِ
اََ� �ُسُف‘ َ َو اَخ�ِه    ِاذ اَ��ُ� ج ـِهلوَن � �اـلوا اَِء�َک ل
  «  ِا�هـ{   اَ� «   قَد مَ� اهللاُ َعلَ�نا قاَل اََ�اـ �ُسُف    َوه ذا
ا�ُضیُع اَجرَـال مُحِسن َ�� مَن َ�ِق  َوَ�صِ�    َ�اِـن اهللاَ ل
ِط�َ�� �َقالوا َ�ِهللا   َ�َقد ءا�رََـَك اهللاُ َعلَ�ا    َو ِان کُ�ّا ل
اتَ��َ� َعلَیُ�ُ� ال�َوَ�  «   َ�غ ـِ�رُـاهللاُ لَُ��« �اـَل ل
ـ اَلقوُه  َ ذَهبوا ِ�َقمی� ه ذا    ف ِ�َ� � اٍّ َوُه َو اَرَحُ� الرّْ
عَ�� َوجِه اَ��    �َ أِت �َصً�ا «  َو���� ِ�اـَهلِـُ� اَ�َعَ��
اَِج ُد ر�َ� �ُسَف« َ َ ّما فََصَ�ِ ا�ع�ُ    قاَل اوَبُه�     ِا�ّ� ل َو ل
ِلَک ا�َقدِ��  اَن ُ�َفّ�ِدوِن�قالواَ�ِهللا اِ�َک لَ�� َضل ا لَول

قرآن کامل 246
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. 

معناکلمهردیف
...َا، َهـل١
...اَ  نـُتم2

... ،  بی ِخَردجاِهـل3
...اَ  نـَت4
...ٰهـذا5

معناکلمه ردیف
...ُمحـِسـن6
...َغـفور7
...قالوا8
قطعًالَـ9

١ــ در جمله هایی که » ِانَّ « به کار می رود، معمواًل حرف » َلـ « نیز برای تأکید بیشتر می آید؛ اما نیازی به ترجمٔه آن نیست.
٢ــ همان طور که می دانید » َاب « یعنی پدر، این کلمه نیز مانند » َاخ « به صورت های » َابو، َابا، َابی « نیز به کار می رود و به همان معنای » پدر « 

است ) َابانا = َابا + نا: پدر ما (.

این ، تو ،  نیکوکار ،  شما ،  بسیار آمرزنده ، گفتند ، آیا ، گناهان ،  نادان 

فعالیت اّول

فعالیت دوم

آموزش مفاهیم

این ترکیب ها را معنا کنید. 

: با  ...  و ...   ...  1ــ 

: ... ... ... همان ... هستی؟ 2ــ 

: : ...   ... من است.              4ــ  3ــ 

: 2:               6  ــ  5  ــ 

1
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این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید. 
  صاِدق: راستگو                              صاِدقـیـَن: راستگویان 

            ُمحـِسـن:    ...                                  ...     :      ...

+ یـَن                         ...     :      ...  ُمـؤِمـن:   ... 

     عاِلـم :    ...                                  ...     :      ...

 کاِفـر:    ...                                  ...     :      ...

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و ترجمه کنید. 
 خاِلـق: آفریننده                               خاِلـقـوَن: آفرینندگان 

ُمـسـِلـم:   ...                                  ...     :      ...

+ وَن                         ...     :      ...   ُمـهاِجـر:   ... 

 ظاِلـم:    ...                                  ...     :      ...

      کاِفـر :   ...                                  ...     :      ...

این قاعدهٔ ساده و پرکاربرد را با استفاده از دو فعالیت فوق کامل کرده و به خاطر بسپارید.

فعالیت سوم

فعالیت چهارم

 هرگاه به آخر کلمه ای » ... یا  ... « اضافه شود، آن کلمه به صورت  ...  معنا می شود. 
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الفـ  خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ٢٤٤ تا ٢٤٩ قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمٔه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید. 

١ــ  

    ...:  ...  دانستید چه کردید با    ...      و ... ... هنگامی که ...   ...   بودید؟!

٢ــ 

     ...  : ...  ...  ...  همان   ...  هستی؟ 

...      

     ... : من  ...  هستم و ...  ...  من است.

  ...     

           ...  ...  ...   از بین نمی برد     ...      ...             را.

 

       

انس با قرآن در خانه

ج ـ از صفحٔه 248 قرآن کریم سه اسم که با »ون« یا »ین« جمع بسته شده است، نوشته و معنا کنید.
3ــ 2ــ  ١ــ 
د ـ از صفحٔه 246 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید. 

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:
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جلسۀ دوم 
سوَرةُ  اِ�رـاه�َ

�ِ��ِن الر �ِسِ� اِهللا الر�
رـۀ ِ��ٌب اَ�َ�ل�هُ ِالَیَک     لِ�ُ�َِج ال�ّاَس ِمَن الظلـُمـِت ا�
ِه�     ِال� ِ�اِط ا�عَز�ِ�الَ� م�ِد )1 ِالَ� ال�ّورِ    ِ�اِـذِن َرّ�ِ
اَ رِض ۀ َوَویٌل لِلکِ�رـَ� ِت  َومافِ� ال ـو م ي لَه{مافِ� الس� اِِّهللا ا�
�ا ��ةَ ا َسَ�ِحبّوَن الَ��و� �َ� � ِمن َعذاٍب َ�دـ�دٍـ� اِّ
عَ�َ� األِخرَـةِ    َو�َُصّدوَن َعن َس�یِل اِهللا    َو َ�غوَ�ا ِ�َواًج‘
  اَرَسل�ا  ِمن  َرسوٍل ـلٍـ �َع�دٍـ � َو�اـ ِ�َ�  ف� َضل اُو�
ُء َ  َ�هُ� ‘ فَ�ُِضل اهللاُ مَ� �َشاـ ا �ِ لِساـِن َ�ِ�هـ    ِ�یُ�َّ�ِ ِالّ
َو َ�دي مَ� �َشاـءُ ‘ َوُه َوا�عَز�ُ�الحَ��ُ�� َو�ََقد
ِت لـُمـاَن  اَخرِـج  َ�َمَک  ِمَن الظ      �ِنا �ا��ِ  �اَرَسل�ا مو
ٍ � ا َ رـُه�  ِ�اـَّ�اـِ� اِهللا ‘ ِا� ف� ذلَِک ل ِالَ� ال�ّورِ    َوذَّ�ِ
لُِ�ّلِ َصّباٍر  َش�ورٍ � َو ِاذ �اـَل مو� ِ�َقوِ�هِـ
اُّذُکرـوا �ِعَمَۀ اِهللا َعلَ�ُ�    ِاذ اَ��!ُ�� ِمنءاِل فرِـَ�َن
ءَُ�� ءَ ا�عَذاِب     َو�ُ َذّ�ِحوَ� اَ� اـ َسومونَُ�� سو�
ءٌ ِمن َرّ�ُِ� َعظیٌ�� ءَُ�‘ َوف� ذلُِ� َ�الا َو�َس�َحیوَن  �ِسا

سوَرةُ  اِ�رـاه�َ

�ِ��ِن الر �ِسِ� اِهللا الر�
رـۀ ِ��ٌب اَ�َ�ل�هُ ِالَیَک     لِ�ُ�َِج ال�ّاَس ِمَن الظلـُمـِت ا�
ِه�     ِال� ِ�اِط ا�عَز�ِ�الَ� م�ِد )1 ِالَ� ال�ّورِ    ِ�اِـذِن َرّ�ِ
اَ رِض ۀ َوَویٌل لِلکِ�رـَ� ِت  َومافِ� ال ـو م ي لَه{مافِ� الس� اِِّهللا ا�
�ا ��ةَ ا َسَ�ِحبّوَن الَ��و� �َ� � ِمن َعذاٍب َ�دـ�دٍـ� اِّ
عَ�َ� األِخرَـةِ    َو�َُصّدوَن َعن َس�یِل اِهللا    َو َ�غوَ�ا ِ�َواًج‘
  اَرَسل�ا  ِمن  َرسوٍل ـلٍـ �َع�دٍـ � َو�اـ ِ�َ�  ف� َضل اُو�
ُء َ  َ�هُ� ‘ فَ�ُِضل اهللاُ مَ� �َشاـ ا �ِ لِساـِن َ�ِ�هـ    ِ�یُ�َّ�ِ ِالّ
َو َ�دي مَ� �َشاـءُ ‘ َوُه َوا�عَز�ُ�الحَ��ُ�� َو�ََقد
ِت لـُمـاَن  اَخرِـج  َ�َمَک  ِمَن الظ      �ِنا �ا��ِ  �اَرَسل�ا مو
ٍ � ا َ رـُه�  ِ�اـَّ�اـِ� اِهللا ‘ ِا� ف� ذلَِک ل ِالَ� ال�ّورِ    َوذَّ�ِ
لُِ�ّلِ َصّباٍر  َش�ورٍ � َو ِاذ �اـَل مو� ِ�َقوِ�هِـ
اُّذُکرـوا �ِعَمَۀ اِهللا َعلَ�ُ�    ِاذ اَ��!ُ�� ِمنءاِل فرِـَ�َن
ءَُ�� ءَ ا�عَذاِب     َو�ُ َذّ�ِحوَ� اَ� اـ َسومونَُ�� سو�
ءٌ ِمن َرّ�ُِ� َعظیٌ�� ءَُ�‘ َوف� ذلُِ� َ�الا َو�َس�َحیوَن  �ِسا

ـ   255 قرآن کامل 256 
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جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمه ردیف

راهِصـراط٥

عزتمند، شکست ناپذیرَعـزیـز٦

وای برَویـل٧

...َشـدیـد٨

معناکلمهردیف

قلب ها،...ُقـلوب ١

...ُظـلُـمات٢

کافر،...کاِفـر٣

اجازهِاذن٤

ـ  « معنا شود. ١ــ از آنجا که کلمه »  َویـل  « را »  وای بر  « معنا می کنیم، دیگر نیازی نیست حرف »  ِل

دل ها  ،   سخت  ،  تاریکی ها  ،  بی ایمان 

فعالیت اّول

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

: ٢ــ    : ١ــ  

: ٤ــ    : ٣ــ  

: ٦ــ    : ٥ــ  
١

آموزش مفاهیم
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الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ٢٥٠ تا ٢٥٥ قرآن کریم را بخوانید. 
ب ـ ترجمٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمده است کامل کنید و شمارٔه آیٔه مربوط را در مقابل آن 

بنویسید.

1ــ             رعد، آیهٔ …

     ...:  ...  ...   ...  ... است و ...   ...   مقتدر است. 

2ــ             رعد، آیهٔ …

    بدانید )فقط(  با یاد   ...  آرام می گیرد  ... 

 -3

      الف الم را،   ... ـی  که ...     ... را ...   ... تا خارج کنی  ...  را ...    ...

        ابراهیم، آیهٔ …

      ...      ...    به    ...   ...     ...    به سوی   ...  )خداوند(   ...    ستوده 
ج ـ از صفحات ٢٥١ و ٢٥٣ قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

٢ــ  ٣ــ  ١ــ  
د ـ از صفحات 250 تا ٢٥٢ قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید. )می توانید از تمرین های قبل 
نیز استفاده کنید(. پیام انتخاب شدٔه خود را با توجه به معنای آن حفظ کنید، دربارٔه آن بیندیشید و نظر خود را 

در کالس برای دوستان خود بیان کنید.

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:
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ـ ُقـرءاِن       ـَر ِمـَن ال فَـاقـَرئوا ما تَـَیـسَّ
ُمـَزَّ ِمّـل: 20

تا آنجا که مى توانید قرآن بخوانید.

خواندن روزانۀ قرآن کریم

ُه( بودم همواره مى دیدم که امام توّجه خاصى  َس ِسرُّ در طول سال هایى که من در خدمت امام خمینى )ُقِدّ
به قرآن داشتند، یک بخش از توّجه ایشان مربوط به قرائت قرآن بود. ایشان یکى از وظایف خود را، 
مانند نمازهاى واجب روزانه، قرائت قرآن قرار  داده بودند و همیشه این کار را انجام مى دادند که گاهى به 
پنج نوبت نیز مى رسید و این توجه و سعى ایشان باعث شده بود که در هر ماه سه بار قرآن را ختم کنند. 

در خانه هم مرتب به فرزندان سفارش مى کردند که قرآن را فراموش نکنند و استمرار بر خواندن روزانٔه 
قرآن کریم داشته باشند. گاهى وارد اتاق مى شدم، مى دیدم ایشان هنگام قرائت توقف مى کردند و به افرادى 

که خدمت ایشان بودند نکات لطیفى را از قرآن با زبان ساده بیان مى کردند. 
ه محمد رضا توسلى1 آیت الّلٰ

ُه بودند.  َس ِسرُّ ١ــ مرحوم آیت اللّٰه توسلی از شاگردان و یاران صدیق و نزدیک حضرت امام خمینی ُقِدّ
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جلسۀ اّول 
درس پنجم

تلفظ » ع «
تلفظ  ته گلو  به صورت غلیظ از  أ « خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن،  حرف » ع « در فارسی مانند » 

می گردد.
حرف » ع « در قرائت نماز پركاربرد است، مانند:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ع »
حرف « ع » در فارسی مانند « أ » خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن، 

به صورت غليظ از ته گلو تلفظ می گردد.
حرف « ع » در قرائت نماز پركاربرد است، مانند:

عَ��        اِّ�عاَ�مَ�        َ�عبُُدُ        �َسَ�عُ�        اَ�عَمَت        َعلَِ��
اَع ل          اَقعُُد          َعبُده{          َعلَ�ُ� ل اِّ�عَ��ِ�          َ�َِع          اِّ

اكنون اين عبارات نماز را با توجه به تلفظ صحيح « ع » بخوانيد:
َرّ�ِ ا�عاَ�مَ�

ِاّ�اـَك  َ�عبُُد          َو  ِاّ�اـَك  �َسَ�عُ�
اَ�عَمَت  َعلَِ��

َِّ� ا�عَ��ِ� ُسبحاَن  َر ب
اَع ل َِّ� ال ُسبحاَن  َر ب
��ُ� َعلَ��ُ� لس اِّ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ع » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

اكنون این عبارات نماز را با توجه به تلفظ صحیح » ع « بخوانید:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ع »
حرف « ع » در فارسی مانند « أ » خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن، 

به صورت غليظ از ته گلو تلفظ می گردد.
حرف « ع » در قرائت نماز پركاربرد است، مانند:

عَ��        اِّ�عاَ�مَ�        َ�عبُُدُ        �َسَ�عُ�        اَ�عَمَت        َعلَِ��
اَع ل          اَقعُُد          َعبُده{          َعلَ�ُ� ل اِّ�عَ��ِ�          َ�َِع          اِّ

اكنون اين عبارات نماز را با توجه به تلفظ صحيح « ع » بخوانيد:
َرّ�ِ ا�عاَ�مَ�

ِاّ�اـَك  َ�عبُُد          َو  ِاّ�اـَك  �َسَ�عُ�
اَ�عَمَت  َعلَِ��

َِّ� ا�عَ��ِ� ُسبحاَن  َر ب
اَع ل َِّ� ال ُسبحاَن  َر ب
��ُ� َعلَ��ُ� لس اِّ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ع » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

آیات درس را گوش كنید و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحؤه تلفظ حرف » ع « دقت كنید. شما نیز به این 
شیوه، فصیح و زیبا بخوانید.



 

 

50

روه
ر گ

ن د
اند

خو
وف

حر
ظ 

 تلف
 در

قت
و د

بل 
س ق

 در
وهٔ 

 شی
 به

ید.
ظ کن

 تلف
زیبا

ت و 
رس

( د
36

حٔه 
صف

ز )
 نما

ات
بار

ر ع
ز د

و نی
س 

 در
ات

ر آی
را د

ع« 
ی »

ارا
ت د

لما
ک

نی
خوا

فرد
 و 

ماع
ست

ا
سوَرةُ  اِ�رـاه�َ

ـَذا ال�ََ�َ  ءاِمً�اـ ه�ُ�      َرّ�ِ اجعَ ـلـ  هَو  ِاذ �اـَ�  ِا�رـ
نُـ اَضلَلَن �اَصناَم�َرّبِ ِا َواجنُب� َوبَ�ِ�  اَن َ�عبَُد ال
َع�     َ�اِـ�هـ{ ِمّ�     َومَن َعصا�� کَ��ًا ِمَن ال�ّاِس«  فَمَن َ�ِ
��    �ِواٍد   اَسکَنُت ِمن ذُّرِ  ِا�ّ� فَاِ�َک َغفوٌر َر��ٌ �َر��ا
ةَ‘ لو ا لِ�یُقُمواالص �ِم · َر َغ�ِ ذي َزرٍع    ِع�َد َ�ِ�َک ال ُمحَ رـ
ـ َدةً ِمَن ال�ّاِس َ�وي اِلَِ�م    َوارزُق ـهُم ِمَن ال�َمرـِت ـ ئئِ  فَاجَعل اَف 
 ِا�َک َ�علَُ� ما ُ���    َوما ُ�عِلنُ‘ �َشکرُـوَن�َر��ا  �ُ �َع�َ
ِء� ما ا فِ� الس اَرِض   َول َوماَ��� َع�َ� اِهللا ِمن َ� ٍء    فِ� ال
قَ‘ �عیَل َو اِس ـ �ي َوَ�َ �� َع�َ� الِ� َ�ِ  اِ� � اِّلحَمُد ِهللاِ   اِّ
ةِ لو ِء� َرّبِ اجعَ� ُمیقَ� الصاـ�َربّ� لََسمیُع ا�د �ِا
َااغِفر��   َوِ�وا�َِدي��َِء�ر �� ‘ َر��ا َوَ�َقبل ُدعا َومِن ذُّرِ
اَ� َس َ� اهللاَ ِمنَ�    َ�َ� �َقوُ� الِ� ساُب � َو ل َو لِلُمو
رُـُه�  لِ�َوٍ� َّخِ ما ُ�و �غافًِالا    َعّما َ�عَمُل الظّْلِـموَ� ‘  ِا
� اَ�صاُر �ُ�هـِطـعَ� ُ�ق�ِ��  ُرءوِ�ِ �َشخَُص ف�هِـ ال
ا َ�رـَ�دـ  ِا�َِ��  َ�رـُ�هُ�   «   َو  اَ�ئئِ ـدَـ�ُ ـُه�  َهـواءٌ  � ل

سوَرةُ  اِ�رـاه�َ

ـَذا ال�ََ�َ  ءاِمً�اـ ه�ُ�      َرّ�ِ اجعَ ـلـ  هَو  ِاذ �اـَ�  ِا�رـ
نُـ اَضلَلَن �اَصناَم�َرّبِ ِا َواجنُب� َوبَ�ِ�  اَن َ�عبَُد ال
َع�     َ�اِـ�هـ{ ِمّ�     َومَن َعصا�� کَ��ًا ِمَن ال�ّاِس«  فَمَن َ�ِ
��    �ِواٍد   اَسکَنُت ِمن ذُّرِ  ِا�ّ� فَاِ�َک َغفوٌر َر��ٌ �َر��ا
ةَ‘ لو ا لِ�یُقُمواالص �ِم · َر َغ�ِ ذي َزرٍع    ِع�َد َ�ِ�َک ال ُمحَ رـ
ـ َدةً ِمَن ال�ّاِس َ�وي اِلَِ�م    َوارزُق ـهُم ِمَن ال�َمرـِت ـ ئئِ  فَاجَعل اَف 
 ِا�َک َ�علَُ� ما ُ���    َوما ُ�عِلنُ‘ �َشکرُـوَن�َر��ا  �ُ �َع�َ
ِء� ما ا فِ� الس اَرِض   َول َوماَ��� َع�َ� اِهللا ِمن َ� ٍء    فِ� ال
قَ‘ �عیَل َو اِس ـ �ي َوَ�َ �� َع�َ� الِ� َ�ِ  اِ� � اِّلحَمُد ِهللاِ   اِّ
ةِ لو ِء� َرّبِ اجعَ� ُمیقَ� الصاـ�َربّ� لََسمیُع ا�د �ِا
َااغِفر��   َوِ�وا�َِدي��َِء�ر �� ‘ َر��ا َوَ�َقبل ُدعا َومِن ذُّرِ
اَ� َس َ� اهللاَ ِمنَ�    َ�َ� �َقوُ� الِ� ساُب � َو ل َو لِلُمو
رُـُه�  لِ�َوٍ� َّخِ ما ُ�و �غافًِالا    َعّما َ�عَمُل الظّْلِـموَ� ‘  ِا
� اَ�صاُر �ُ�هـِطـعَ� ُ�ق�ِ��  ُرءوِ�ِ �َشخَُص ف�هِـ ال
ا َ�رـَ�دـ  ِا�َِ��  َ�رـُ�هُ�   «   َو  اَ�ئئِ ـدَـ�ُ ـُه�  َهـواءٌ  � ل

قرآن کامل 260
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جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

...َسـماء١

...َحـمـد٢

...َسمیع٣

برپاکنندهُمـقیم٤

...َصـالة٥

معناکلمه ردیف

فرزند، نسل ُذرّ ِیَّـة ٦

...، درخواستُدعـاء٧

...َیـوم8

...والِـَدی9َّ

مؤمن، ...ُمـؤِمـن10

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

: :          2ــ   1ــ  

: :          4ــ   3ـ  

: :          6ــ   5ــ  

: 7ــ  

دعا ،  نماز ،  آسمان ،  باایمان ، پدر و مادرم ،  روز ،  می دانی ،  
سپاس و ستایش ،  شنوا 

فعالیت اّول

فعالیت دوم

آموزش مفاهیم
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الفـ   خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ٢٥6 تا ٢61 قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمٔه این عبارات قرآنی از سورهٔ ابراهیم را کامل کنید. 

١ــ  

     ...    ...   ...  است  ...  بخشید به ... در کهنسالی  ...  و  ...  را؛ 

٢ــ  

      ...  ...  ...  ...   ...   است.

٣ــ  

      ...  قرار بده مرا     ...        ...       و نیز      ...   مرا؛

٤ــ  

      ...      و  بپــذیــر    ...   ...  را 

٥ــ  

      ...    بیامـرز مـرا و      ...     و       ...        را  ...  که برپا می شود حساب )روز قیامت(.

ج ـ از صفحٔه ٢٥٨ قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

٣ــ ١ــ                                                            ٢ــ   

د ـ در صفحٔه 260 قرآن کریم، حضرت ابراهیم)ع( از خدا می خواهد که او و پدر و مادرش را بیامرزد، این 

آیه را همراه با ترجمه بنویسید و سعی کنید آنها را حفظ کرده و با توجه به معنا در قنوت نمازهای خود بخوانید.

نـا: ای پروردگار ما، پروردگارا! نـا = یا َربَـّ ٢ ــ َربَـّ ١ــ َرّبِ  =  َرّبـی )یا َرّبـی(: ای پروردگار من، پروردگارا!  
٣ــ ُدعـاِء = ُدعـائـی: دعای من

١   

٣     ٢

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:
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ِ�َ��قاَل لَم اَکُن ا�َکوَن َمَع السّْ ّ اِـبل�ُ�   مالََک اَل � قاَل
اَسُ�دَـ ِ��ََ�ٍ    خَلَـق�َه{ِمن َصلصاٍل ِمن َ�ٍَا مَسنوٍن� لِ
قاَل فَاخرُـج ِم�ا   فَِا�َک َرجیٌ�� َو ِا� َعلَیَک اللع�َۀَ
ِا�� َ�ِ� ا�ّ�ِ�� قاَل َرّبِ فَاَ�ِ�رـ��  ِا�� َ�ِ� ُ�َعثوَن�
قاَل فَاِ�َک ِمَن ا�ُم��رَـَ��ِا�� َ�ِم ا�وَقِت ال َمعلوِ��
اُِ�َ�هُ� َ اَ رِض   َول َ� �َهُ� فِ� ال اُزَّ�ِ

َ  اََ��َ�   ل ِ ما قاَل َرّبِ ب
َـصَ� � قاَل ه ذا ا ِعباَدَك ِم�ُُ� ا�ُمخل اَج َمعَ� � ِالّ
نٌـ ِ�اٌط عَ�َ� ُمسَ�ق �ٌ� ِان ِعبادي لَ�َ� لََک َعلَِ�م ُسلط
َ َموِعُدُ� َعََک ِمَن ا��اوَ��َو ِا� جَ ـَه�َ�  ل �ا مَِن ا ّ ِال
اَج َمعَ� � َ�ها َسبَعُۀ  اَ�واٍب  «  لُِ�لّـِ �ٍب ِم�ُ� جُزءٌ
َمقسوٌ�  �  ِا� ا�ُم�قَ� ف� َج�ٍّْت  َوُع�وٍ� �
ٍ� ءاِمن َ�� َوَ�زَـعنا ما ف� ُ�وِرِه� اُّدُخلوها �َِسل
ـُه� ا�َ َمس ِبَ�� ل ��ٍَر ُم ُ�ُ ِمن ِغّلٍ    ِاخواً�اـ عَ ل
�ّ�َا   ا َ�َصٌب    َوما ُ� ِم�ا �ِ ُمخ رـَجَ���َ ّ�ِئ ِعبادي��
اَلیُ�� اَ�َ�ا��َفورُالر��ُ�َو اَن َعذا�� ُه َوا�عَذاُب ال

سوَرةُ ا�ِ��ِ

ِ�َ��قاَل لَم اَکُن ا�َکوَن َمَع السّْ ّ اِـبل�ُ�   مالََک اَل � قاَل
اَسُ�دَـ ِ��ََ�ٍ    خَلَـق�َه{ِمن َصلصاٍل ِمن َ�ٍَا مَسنوٍن� لِ
قاَل فَاخرُـج ِم�ا   فَِا�َک َرجیٌ�� َو ِا� َعلَیَک اللع�َۀَ
ِا�� َ�ِ� ا�ّ�ِ�� قاَل َرّبِ فَاَ�ِ�رـ��  ِا�� َ�ِ� ُ�َعثوَن�
قاَل فَاِ�َک ِمَن ا�ُم��رَـَ��ِا�� َ�ِم ا�وَقِت ال َمعلوِ��
اُِ�َ�هُ� َ اَ رِض   َول َ� �َهُ� فِ� ال اُزَّ�ِ

َ  اََ��َ�   ل ِ ما قاَل َرّبِ ب
َـصَ� � قاَل ه ذا ا ِعباَدَك ِم�ُُ� ا�ُمخل اَج َمعَ� � ِالّ
نٌـ ِ�اٌط عَ�َ� ُمسَ�ق �ٌ� ِان ِعبادي لَ�َ� لََک َعلَِ�م ُسلط
َ َموِعُدُ� َعََک ِمَن ا��اوَ��َو ِا� جَ ـَه�َ�  ل �ا مَِن ا ّ ِال
اَج َمعَ� � َ�ها َسبَعُۀ  اَ�واٍب  «  لُِ�لّـِ �ٍب ِم�ُ� جُزءٌ
َمقسوٌ�  �  ِا� ا�ُم�قَ� ف� َج�ٍّْت  َوُع�وٍ� �
ٍ� ءاِمن َ�� َوَ�زَـعنا ما ف� ُ�وِرِه� اُّدُخلوها �َِسل
ـُه� ا�َ َمس ِبَ�� ل ��ٍَر ُم ُ�ُ ِمن ِغّلٍ    ِاخواً�اـ عَ ل
�ّ�َا   ا َ�َصٌب    َوما ُ� ِم�ا �ِ ُمخ رـَجَ���َ ّ�ِئ ِعبادي��
اَلیُ�� اَ�َ�ا��َفورُالر��ُ�َو اَن َعذا�� ُه َوا�عَذاُب ال

سوَرةُ ا�ِ��ِ
جلسۀ دوم 

قرآن کامل 264
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

معناکلمه ردیف

...، جمع َعینُعـیون ٤

عذاب، ...َعـذاب٥

دردناکَالیـم٦

معناکلمهردیف

...، جمع َعبدِعـباد ١

...ُمـتَّـقـیـَن٢

...، جمع َجنَّـةَجـّنـات٣

:
1
:       2ــ    ١ــ  

: :       4ــ   3ــ  

بندگان   ،   افراد با تقوا  ،   چشمه ها   ،   بهشت ها   ،  کیفر

فعالیت اّول

فعالیت دوم

١ــ افراد باتقوا کسانی هستند که به خدا ایمان دارند و به دستورات او عمل می کنند.

جدول زیر را مانند نمونه، کامل کنید.

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

معناجمعمعنامفرد

بهشت ها، باغ هاَجـّنـاتبهشت، باغَجـنَّة

...  ،  ......نشانه، آیه ءاَیـة

......میوهثَـَمـَرة

......زن مؤمنُمـؤِمنَة

نتیجه می گیریم: معموالً کلماتی که آخر آنها » … « است، پس از حذف » … « و اضافه کردن 
» … « جمع بسته می شوند. 

فعالیت سوم

آموزش مفاهیم
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الفـ  خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ٢٦٢ تا ٢٦٧ قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمده است کامل کنید و شمارٔه آیٔه مربوط را مقابل آن 

بنویسید. 

ِحجر؛آیۀ... 1ــ     

        ...       ...     ...     ...   و ... سارها هستند.

ِحجر؛آیۀ... 2ــ     

        داخل ... شوید با سالمتی و امنیت.

نَحل؛آیۀ... ٣ــ     

       ...            ...          و       ...     را  ...   ...

ج ـ از صفحٔه ٢٦٣ قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

٢ــ   ٣ــ ١ــ  

انس با قرآن در خانه

د ـ در صفحٔه 264 قرآن کریم، خداوند به پیامبر اسالم می فرماید: به بندگان من خبر بده که من بسیار آمرزنده و 
مهربان هستم. این پیام زیبا و نویدبخش خداوند را پیدا کرده و همراه با ترجمه بنویسید. آن را به خاطر بسپارید تا 

همیشه به رحمت بی پایان خدا امیدوار باشید.

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:
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حضرت علی علیه الّسالم می فرماید: 

هو َربـیـُع الـُقـلوِب  َـّ ن تَـَعـلَّـُمـوا الـُقـرءاَن فَـاِ
قرآن را یاد بگیرید؛ زیرا که آن بهار دل هاست؛ 

ـدوِر  هو ِشفاُء الـصُّ َـّ ن  فَـاِ
 ٰ
َواسـَتـشـفوا ِبـنوِره

و از نور آن شفا بخواهید؛ زیرا درمان دل هاست؛ 

هو َانـَفـُع الـَقـَصـِص  َـّ ن َو َاحـِسـنوا ِتـالَوتَـهو فَـاِ
و آن را نیکو تالوت کنید که سودمندترین سرگذشت هاست. 

و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم. 
ِاسراء، ٨٢

بهار دل ها
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جلسۀ اّول 
درس ششم

تلفظ » غ « و » ق «
دو حرف » غ « و » ق « در فارسی گاه به جای یكدیگر خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن » غ « به صورت 

نرم و قابل كشش تلفظ می شود.

تلفظ حرـوف

تلفظ « غ » و « ق »
دو حرف « غ » و « ق » در فارسی گاه به جای يكديگر خوانده می شود، 

ولی در قرائت قرآن « غ » به صورت نرم و قابل كشش تلفظ می شود.
ل َمغضوِب          اَ�َ�غِ�رُـ مانند:   َغ�ِ          اِّ

اما « ق » به صورت محكم وغير قابل كشش، از ته گلو تلفظ می گردد.
ل ُم�َ�ق �َ          قُل مانند:   قَد          قاَمت         اِّ

اين عبارات نماز را با توجه به تلفظ صحيح « غ » و « ق » بخوانيد:
َغ�ِال َمغضوِب َعلَِ��

اَ�َ�غِ�رُـاهللاَ 
الاةُ قَد قاَمِت الص

اَط ال ُم�َ�ق�َ� ِاه ِدَ��ا�ّ�ِ
قُل ُه َواهللاُ  اَحَ ٌد

ِ�َحوِل اِهللا     َوقُ ـوِ�هـ     اَ�ُ�     َو اَق ـعُُد
آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ
« غ » و « ق » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

مانند: 

اما » ق « به صورت محكم وغیرقابل كشش، از ته گلو تلفظ می گردد.

تلفظ حرـوف

تلفظ « غ » و « ق »
دو حرف « غ » و « ق » در فارسی گاه به جای يكديگر خوانده می شود، 

ولی در قرائت قرآن « غ » به صورت نرم و قابل كشش تلفظ می شود.
ل َمغضوِب          اَ�َ�غِ�رُـ مانند:   َغ�ِ          اِّ

اما « ق » به صورت محكم وغير قابل كشش، از ته گلو تلفظ می گردد.
ل ُم�َ�ق �َ          قُل مانند:   قَد          قاَمت         اِّ

اين عبارات نماز را با توجه به تلفظ صحيح « غ » و « ق » بخوانيد:
َغ�ِال َمغضوِب َعلَِ��

اَ�َ�غِ�رُـاهللاَ 
الاةُ قَد قاَمِت الص

اَط ال ُم�َ�ق�َ� ِاه ِدَ��ا�ّ�ِ
قُل ُه َواهللاُ  اَحَ ٌد

ِ�َحوِل اِهللا     َوقُ ـوِ�هـ     اَ�ُ�     َو اَق ـعُُد
آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ
« غ » و « ق » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

مانند: 

این عبارات نماز را با توجه به تلفظ صحیح » غ « و » ق « بخوانید:

تلفظ حرـوف

تلفظ « غ » و « ق »
دو حرف « غ » و « ق » در فارسی گاه به جای يكديگر خوانده می شود، 

ولی در قرائت قرآن « غ » به صورت نرم و قابل كشش تلفظ می شود.
ل َمغضوِب          اَ�َ�غِ�رُـ مانند:   َغ�ِ          اِّ

اما « ق » به صورت محكم وغير قابل كشش، از ته گلو تلفظ می گردد.
ل ُم�َ�ق �َ          قُل مانند:   قَد          قاَمت         اِّ

اين عبارات نماز را با توجه به تلفظ صحيح « غ » و « ق » بخوانيد:
َغ�ِال َمغضوِب َعلَِ��

اَ�َ�غِ�رُـاهللاَ 
الاةُ قَد قاَمِت الص

اَط ال ُم�َ�ق�َ� ِاه ِدَ��ا�ّ�ِ
قُل ُه َواهللاُ  اَحَ ٌد

ِ�َحوِل اِهللا     َوقُ ـوِ�هـ     اَ�ُ�     َو اَق ـعُُد
آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ
آیات درس را گوش كنید و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحؤه تلفظ » غ « و » ق « دقت كنید. شما نیز به « غ » و « ق » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

این شیوه، فصیح و زیبا بخوانید.
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اَنعاَم خَلَـقَها « لَُ� ��ا ِدفٌء  َوَمنافُِع  َوِم�ا�َ أ ُ�وَن� َوال
َولَُ�� ��ا َ�اٌل حَ� ُ��وَن    َوحَ�  �ََ�حوَن�
اَنُفِس‘ ا�ِِشّقِ ال

ّ َوَ�ِمُل اَ�قاَ�ُ� اِ�� بَ�ٍَد   لَم تَکو�ا�ِ�غیِه   ِال
ِان َر�ُ� َ�رَـءوٌف َرح�ٌ� � َوالخَیَل  َوالبِغاَل  َوالحَم�َ
اَ�علَموَن � َوَع�َ� اِهللا ِ�َ��َ بوها   َوز�َ ۀًـ ‘ َوَ�لُُق ما ل
ءَ َ�َهد�ُ� اَج َمعَ�� �یِل   َومِ�ا اجِ�رٌـ‘ َولَوشا قَصُد الس
ًء «  َ�ُ� ِمنُه َ�اٌب   َوِمنُه َشجَ رٌـ ِء ما ما اَ��ََل ِمَن الس ي� ُهَوا�
یَل وَن   َوالخن�رَع   َوالز ِه �ُس�موَن � �ُ نِ�ُ َ�ُ� �ِ ِه الز��
َ�ۀًـ    لَِقوٍ� ا َ ِ ال�َمرـِت‘  ِا� ف� ذلَِک ل

اَعناَب    َو ِمن ُ�ّ َوال
مَس َوالَقَمرَـ« ارَ   َوالش �یَل َوال رـوَن�َوَسخ رَـلَُ�ُ ال َ�َفَک
ٍ لَِقوٍ� یَعِقلوَن� � ا ‘ اِن ف� ذلَِک لَ ٌت ِ�اـَم رِـهرـ وُ� ُمَسخ َوالجن
�َ ًۀ ا لَِک لَ ف� ذ ِان ‘ }اَرِض   ُ��َلِـًفا اَ�واُ�هـ َوما ذََراَ لَُ� فِ� ال
�ي َسخ رَـا�َ رَـ   لِ�َأ ُ�واِمنُه لَ� ًما کرـوَن�َوُهَوا� لَِقوٍ� �َ ذ
َ�رِـّ�ً    َو�َسَ��ِجوا ِم�ُه ِحل�ًَۀ  تَل�َسوَ�ا «  َوَ�رَـي ا�ُفلَک
ُ�مـ �َشکرُـوَن� َمواِخرـَ��ِه   َوِ�تَ��َغواِمن فَ�ِ�   َوَ�عَل

ِل �سوَرةُ ا
اَنعاَم خَلَـقَها « لَُ� ��ا ِدفٌء  َوَمنافُِع  َوِم�ا�َ أ ُ�وَن� َوال
َولَُ�� ��ا َ�اٌل حَ� ُ��وَن    َوحَ�  �ََ�حوَن�
اَنُفِس‘ ا�ِِشّقِ ال

ّ َوَ�ِمُل اَ�قاَ�ُ� اِ�� بَ�ٍَد   لَم تَکو�ا�ِ�غیِه   ِال
ِان َر�ُ� َ�رَـءوٌف َرح�ٌ� � َوالخَیَل  َوالبِغاَل  َوالحَم�َ
اَ�علَموَن � َوَع�َ� اِهللا ِ�َ��َ بوها   َوز�َ ۀًـ ‘ َوَ�لُُق ما ل
ءَ َ�َهد�ُ� اَج َمعَ�� �یِل   َومِ�ا اجِ�رٌـ‘ َولَوشا قَصُد الس
ًء «  َ�ُ� ِمنُه َ�اٌب   َوِمنُه َشجَ رٌـ ِء ما ما اَ��ََل ِمَن الس ي� ُهَوا�
یَل وَن   َوالخن�رَع   َوالز ِه �ُس�موَن � �ُ نِ�ُ َ�ُ� �ِ ِه الز��
َ�ۀًـ    لَِقوٍ� ا َ ِ ال�َمرـِت‘  ِا� ف� ذلَِک ل

اَعناَب    َو ِمن ُ�ّ َوال
مَس َوالَقَمرَـ« ارَ   َوالش �یَل َوال رـوَن�َوَسخ رَـلَُ�ُ ال َ�َفَک
ٍ لَِقوٍ� یَعِقلوَن� � ا ‘ اِن ف� ذلَِک لَ ٌت ِ�اـَم رِـهرـ وُ� ُمَسخ َوالجن
�َ ًۀ ا لَِک لَ ف� ذ ِان ‘ }اَرِض   ُ��َلِـًفا اَ�واُ�هـ َوما ذََراَ لَُ� فِ� ال
�ي َسخ رَـا�َ رَـ   لِ�َأ ُ�واِمنُه لَ� ًما کرـوَن�َوُهَوا� لَِقوٍ� �َ ذ
َ�رِـّ�ً    َو�َسَ��ِجوا ِم�ُه ِحل�ًَۀ  تَل�َسوَ�ا «  َوَ�رَـي ا�ُفلَک
ُ�مـ �َشکرُـوَن� َمواِخرـَ��ِه   َوِ�تَ��َغواِمن فَ�ِ�   َوَ�عَل

ِل �سوَرةُ ا

قرآن کامل 268 ـ 267
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمه ردیف

جمع ثََمرة، ...ثَـَمـرات٥

...َیـتَـَفـکَّـروَن٦

جمع نَجم، ...ُنـجوم٧

...َیـعـِقـلوَن ٨

معناکلمهردیف

زراعت، ...َزرع ١

...َزیـتون٢

جمع نَخل، ...نَـخیـل٣

جمع ِعنَب، درختان انگورَاعـناب٤

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

: :      ٢ــ   ١ــ  

:      ٤ــ   : ٣ــ  

: ٥ــ  

فکر می کنند ، زیتون ، درختان خرما ، ستارگان ، میوه ها ، ِکشت ، 
تعّقل و اندیشه می کنند

فعالیت اّول

فعالیت دوم

روَن« بیاید معمواًل در ترجمه، بین آن دو از حرف ربط » که « استفاده می کنیم )برای  ١ــ هرگاه پس از یک اسم مانند »َقوٍم« یک فعل مانند »َیَتَفکَّ
گروهی که فکر می کنند(.                         

1

آموزش مفاهیم
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الفـ  خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هرروز در خانه یک صفحه از صفحات ٢٦٨ تا ٢٧٣ قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمٔه آیات 11 تا 12 سورهٔ نحل را کامل کنید. 
١ــ 

     می رویاند ...  ... با آب باران،   ...   و   ...   و        ...        و        ...     را
2ــ  

      و  ...        ...            ...       ؛
3ــ 

     ...   ...   ...    ...   است،  ...     ...       ...
4ــ  

      و در خدمت شما قرار داد ... و  ...     و       ...       و   ...     را 
5ــ  

      و     ...        رام       ...  ...  ... هستند؛ 
6 ــ 

        ...     ...     ...      ...     است  ...   ...     ...؛
ج ـ از صفحٔه ٢٧٣ قرآن کریم، سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

٢ــ  ١ــ 

٣ــ 
است،  بی شمار  خدا  نعمت های  اینکه  دربارٔه  قرآنی  کوتاه  و  زیبا  پیام  یک  کریم،  قرآن   269 صفحٔه  از  ـ  د 

جست وجو کنید. در دورٔه ابتدایی نیز با این پیام آشنا شده اید. آیا می توانید عبارت دیگری را نیز به عنوان پیام 
انتخاب کنید؟ 

پیام قرآنی دربارٔه نعمت های خدا:
ترجمه:

پیام دوم:
ترجمه:

پیام قرآنی

انس با قرآن در خانه
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جلسۀ دوم 
ِل �سوَرةُ ا

‘ اَرَض َ�عَد َموِ�ا ءً    فَاَحیا ِ�هِـ ال ِء ما ما َواهللاُ اَ�َ�َل ِمَن الس
اَنعاِم �َعِ�َةً« �َ ًۀلَِقوٍم �َسَمعوَن�َو اِن َ�ُ� فِ� ال ا َ ِان ف� ذلَِک ل
ِ�ًغا �ُس�ُ� ِمّماف� ُ�طونِه   ِمن بَِ� فرَـٍث َوَدٍ�   لَبَ�ًا�لًِصاسا
اَعناِب    َ�ِ�وَن ِمنُه یِل  َوال ِت الخنَمرـ َ بَ��َومِن ث ِ لِ��ّْ
��یًَۀ لَِقوٍم یَعِقلوَن�َواَو ا َ َسَکرـًاَورِزقًاَحَسنًا‘ِان ف� ذلَِک ل
َ�ِ  َوِمّما

ذي ِمَن الِجباِل ُ�وً�  َوِمَن الش ِ �ِل   اَِن ا �َک اِلَ� ا�َر
ِک ذُ�ًُالا‘ ِ ال�مرَـِت   َفاسلُ ُسبَُل َرّ�ِ

 ُ� مِن ُ�ّ یَعرِشوَن�ُ�
َ� رـُُج ِمن ُ�طوِ�ا َ�اٌب ُ�تَلٌِف اَ�وانُه{    ف�ِه ِشفاءٌ ِ�ّاِس‘
‘�ُ �َوَّف�َ  یًَۀ لَِقوٍ� َ�َفَکرـوَن�َواهللاُ خَلََقُ�  ُ� ا َ ِان ف� ذلَِک ل
ایَعلَمَ بَعَد ِعلٍ� َش�ً�ا‘ َوِمنُ� مَن ُ�رَـد ِال� اَرذَِل ا�عُُمرِـ    لَِ ل
َل بَعَضُ� عَ�� بَعٍض فِ� الّرِزقِ« اهللاَ َعل�ٌ قَدٌ��َواهللاُ فَض ِان
ُ�ُم  فَهُم فیِه مامَلَکَت اَی م ��َّدي رِزِقهِ� علواِ�ا �َ� فُّضِ فََماا�
َسواءٌ‘اَفَِ�ِعَمِۀ اِهللا َ�َ�وَن�وَاُهللا َجعََل َ�ُ� مِن اَنُفِسُ�
اَزوااًج    َوَجعََل َ�ُ� ِمن اَزواِجُ� َ�َ�   وََحَفَدةً    َوَرَزقَُ�
‘ اَفَِبالباِطِل ُ�ِمنوَن  َوِ�ِعَمِت اِهللا ُ� یَکُفروَن� ِ �ِ�ّ

مَِن الط

ِل �سوَرةُ ا

‘ اَرَض َ�عَد َموِ�ا ءً    فَاَحیا ِ�هِـ ال ِء ما ما َواهللاُ اَ�َ�َل ِمَن الس
اَنعاِم �َعِ�َةً« �َ ًۀلَِقوٍم �َسَمعوَن�َو اِن َ�ُ� فِ� ال ا َ ِان ف� ذلَِک ل
ِ�ًغا �ُس�ُ� ِمّماف� ُ�طونِه   ِمن بَِ� فرَـٍث َوَدٍ�   لَبَ�ًا�لًِصاسا
اَعناِب    َ�ِ�وَن ِمنُه یِل  َوال ِت الخنَمرـ َ بَ��َومِن ث ِ لِ��ّْ
��یًَۀ لَِقوٍم یَعِقلوَن�َواَو ا َ َسَکرـًاَورِزقًاَحَسنًا‘ِان ف� ذلَِک ل
َ�ِ  َوِمّما

ذي ِمَن الِجباِل ُ�وً�  َوِمَن الش ِ �ِل   اَِن ا �َک اِلَ� ا�َر
ِک ذُ�ًُالا‘ ِ ال�مرَـِت   َفاسلُ ُسبَُل َرّ�ِ

 ُ� مِن ُ�ّ یَعرِشوَن�ُ�
َ� رـُُج ِمن ُ�طوِ�ا َ�اٌب ُ�تَلٌِف اَ�وانُه{    ف�ِه ِشفاءٌ ِ�ّاِس‘
‘�ُ �َوَّف�َ  یًَۀ لَِقوٍ� َ�َفَکرـوَن�َواهللاُ خَلََقُ�  ُ� ا َ ِان ف� ذلَِک ل
ایَعلَمَ بَعَد ِعلٍ� َش�ً�ا‘ َوِمنُ� مَن ُ�رَـد ِال� اَرذَِل ا�عُُمرِـ    لَِ ل
َل بَعَضُ� عَ�� بَعٍض فِ� الّرِزقِ« اهللاَ َعل�ٌ قَدٌ��َواهللاُ فَض ِان
ُ�ُم  فَهُم فیِه مامَلَکَت اَی م ��َّدي رِزِقهِ� علواِ�ا �َ� فُّضِ فََماا�
َسواءٌ‘اَفَِ�ِعَمِۀ اِهللا َ�َ�وَن�وَاُهللا َجعََل َ�ُ� مِن اَنُفِسُ�
اَزوااًج    َوَجعََل َ�ُ� ِمن اَزواِجُ� َ�َ�   وََحَفَدةً    َوَرَزقَُ�
‘ اَفَِبالباِطِل ُ�ِمنوَن  َوِ�ِعَمِت اِهللا ُ� یَکُفروَن� ِ �ِ�ّ

مَِن الط
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

...َاوحیٰ ١

...نَـحـل٢

جمع َجبَل، …ِجـبال٣

جمع بَـیت، ...ُبـیوت٤

معناکلمه ردیف

...َشـَجـر، َشـَجـَرة٥

گوناگونُمختَلِف٦

جمع لَـون، رنگ هاَالـوان٧

...ِشـفـاء ٨

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

: ١ــ   :                                                ٢ــ  

: ٣ــ   :                                               ٤ــ  

:   ...................است1. :  ...   است  ...   ...            ٦ــ   ٥ــ  

زنبور عسل  ،  کوه ها ،  درخت ،  وحی کرد ،  درمان ،  خانه ها

فعالیت اّول

فعالیت دوم

١ــ  همان طور که تاکنون آموخته اید گاهی الزم است در پایان ترجمٔه یک عبارت قرآنی از فعل هایی مانند »است، هستم، هستی، بود، بودید، بودند 
و …« استفاده کرد. از آنجا که شما با زبان فارسی آشنا هستید، به راحتی می توانید فعل مناسب این گونه جمله ها را تشخیص دهید.

آموزش مفاهیم
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الفـ  خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هرروز در خانه یک صفحه از صفحات 274 تا ٢٧9 قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمده است کامل کنید و شمارٔه آیٔه مربوط به هر یک را 

مقابل آن بنویسید.

نَحل، آیهٔ … ١ــ    

      و  ...  ...  است  ...    ...      و   ...

نَحل، آیهٔ … ٢ــ    

 ...        ...     ...     ...        ...   ...    ...      

نَحل، آیهٔ … ٣ــ    

      و  ...  قرار داد  ...  ...  ...   ...   ...    محل سکونت و آرامش. 

نَحل، آیهٔ … ٤ــ    

      ...   ...  امر می کند به  ...  و   ...  

ج ـ از صفحٔه ٢٧٧ یا ٢٧٨ قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

٢ــ  ٣ــ ١ــ 

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

د ـ در صفحٔه 278 قرآن کریم آیه  ای که به ما می آموزد قبل از خواندن قرآن »َاعوذ بالله من الشیطان الرجیم« 
بگوییم، آمده است، این آیه را یافته، همراه با ترجمه آن بنویسید. سعی کنید همیشه هنگام خواندن قرآن این ادب 

قرائت را رعایت کنید.
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جلسۀ اّول 
درس هفتم

تلفظ » ث «
حرف » ث « در فارسی مانند » س « خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن، به صورت نوک زبانی؛ یعنی قرار 

دادن زبان بین دندان، تلفظ می گردد.

تلفظ حرـوف

تلفظ « ث »
حرف « ث » در فارسی مانند « س » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

به صورت نوك زبانی؛ يعنی قرار دادن زبان بين دندان، تلفظ می گردد.
ل َمب�وِث ل�ا�رُُـ          اِّلَ�و�رََـ          �ُ�          اِّ مانند:   اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ث » بخوانيد:
اَ��اُ�ُ� ال�ا�رُُـ

  اَعطَ�اَ� الَ�و�رََـ ِاّ�اـ
�ُ� َ�ّالا       َسوَف َ�علَموَ�

َ�َ� یَکوُن الّ�اُس     ஐَ�لَ�رـاِش ال َمب�وِث

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ث » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

مانند: 

اكنون این آیات را با رعایت تلفظ صحیح » ث « بخوانید:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ث »
حرف « ث » در فارسی مانند « س » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

به صورت نوك زبانی؛ يعنی قرار دادن زبان بين دندان، تلفظ می گردد.
ل َمب�وِث ل�ا�رُُـ          اِّلَ�و�رََـ          �ُ�          اِّ مانند:   اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ث » بخوانيد:
اَ��اُ�ُ� ال�ا�رُُـ

  اَعطَ�اَ� الَ�و�رََـ ِاّ�اـ
�ُ� َ�ّالا       َسوَف َ�علَموَ�

َ�َ� یَکوُن الّ�اُس     ஐَ�لَ�رـاِش ال َمب�وِث

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ث » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

آیات درس را گوش كنید و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحؤه تلفظ حرف » ث « دقت كنید. شما نیز به این 
شیوه، فصیح و زیبا بخوانید.
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ِا�اِء سوَرةُ ال

ِمنَ� رُـا�ُمو �  ِ�َ� اَق ـَوُ�    َو ُ��َّشِ َذاالقُرءاَن    َ�دي لِل ه ِان
�َ� ِت   اَن َ�ُه� اَجرًـاکَب�ًا�َواَن ا� ِلح �َ� یَعَملوَن الصّْ � اِّ
ا�ُوِمنوَ� ِ�اـألِخرَـةِ     اَع�َد�  َ�ُه� َ��ا�اًـ اَل�ًما � ل
ِا�ساُ� ءَه{ ِ�اـلخَ�ِ «  َوஐاَن ال ِ    ُدعا ّ

�ِا�ساُ� ِ�اـل َویَدُع ال
یِل  ءا�َ َۀ ال اَر ءاَ�َِ� «  فََمَحو� �یَل َوال ا�َوَجعَل�َاال ً َ�ول
ةً    ِ�تَ��َغوا فَضًالا مِن َربِّ�ُ� ارِ مُ�ِ�َ �ءا�َ َۀ ال  َوَجعَل�ا
هُ �ل ٍء فَص�َ َوالِحساَب‘َوُ�لـ �َ� َو لَِ�علَموا َعَدَد الّسِ
رِئَه{�� ُعُ�ِقه « َوُ� رِـُج لَه{ هُ �! �اِ�ساٍن اَ�زـَم �َُتَفصیًالا�و
قرَـأ ِ��بََک« هُ مَ�شوًرا � اٍّ �بًا    یَلـق ��ِ مَـِۀ�ا�ِق �َ�َ
 ما کَ�� ِ�َفِسَک ال�َوَ� َعلَیَک َحس�بًا � مَِن ا��َدي   فَِان
اَ�زِـُر وازَِرةٌ ‘َول َ�َ ما یَِضل  َ��َدي لَِ�فِسه «َومَن َضل  فَاِن
ا � ً بَ�    تَحّ َ�عََث َرسول وِزَر  اُخرـي ‘ َوماُ�ّ�ا مَُ�ّ�ِ
اَن ُ�ِلَک قرَـیًَۀ   اََ�� مُ�َ��ا   فَفََسقوا��ا   فََحق   اَرَد� َو ِاذا
ها تَدم�ًا�َوَ� اَهلَکنا مَِن الُ�رـوِن � �الَقوُل   فََد َ َ�َ
مِن بَعِد �ٍحۀ وَکَ�� ِ�رـَّ�َِک �ِ ُذ�ِب ِعباِده َخب�ًاَ�ص�ًا�

ِا�اِء سوَرةُ ال

ِمنَ� رُـا�ُمو �  ِ�َ� اَق ـَوُ�    َو ُ��َّشِ َذاالقُرءاَن    َ�دي لِل ه ِان
�َ� ِت   اَن َ�ُه� اَجرًـاکَب�ًا�َواَن ا� ِلح �َ� یَعَملوَن الصّْ � اِّ
ا�ُوِمنوَ� ِ�اـألِخرَـةِ     اَع�َد�  َ�ُه� َ��ا�اًـ اَل�ًما � ل
ِا�ساُ� ءَه{ ِ�اـلخَ�ِ «  َوஐاَن ال ِ    ُدعا ّ

�ِا�ساُ� ِ�اـل َویَدُع ال
یِل  ءا�َ َۀ ال اَر ءاَ�َِ� «  فََمَحو� �یَل َوال ا�َوَجعَل�َاال ً َ�ول
ةً    ِ�تَ��َغوا فَضًالا مِن َربِّ�ُ� ارِ مُ�ِ�َ �ءا�َ َۀ ال  َوَجعَل�ا
هُ �ل ٍء فَص�َ َوالِحساَب‘َوُ�لـ �َ� َو لَِ�علَموا َعَدَد الّسِ
رِئَه{�� ُعُ�ِقه « َوُ� رِـُج لَه{ هُ �! �اِ�ساٍن اَ�زـَم �َُتَفصیًالا�و
قرَـأ ِ��بََک« هُ مَ�شوًرا � اٍّ �بًا    یَلـق ��ِ مَـِۀ�ا�ِق �َ�َ
 ما کَ�� ِ�َفِسَک ال�َوَ� َعلَیَک َحس�بًا � مَِن ا��َدي   فَِان
اَ�زِـُر وازَِرةٌ ‘َول َ�َ ما یَِضل  َ��َدي لَِ�فِسه «َومَن َضل  فَاِن
ا � ً بَ�    تَحّ َ�عََث َرسول وِزَر  اُخرـي ‘ َوماُ�ّ�ا مَُ�ّ�ِ
اَن ُ�ِلَک قرَـیًَۀ   اََ�� مُ�َ��ا   فَفََسقوا��ا   فََحق   اَرَد� َو ِاذا
ها تَدم�ًا�َوَ� اَهلَکنا مَِن الُ�رـوِن � �الَقوُل   فََد َ َ�َ
مِن بَعِد �ٍحۀ وَکَ�� ِ�رـَّ�َِک �ِ ُذ�ِب ِعباِده َخب�ًاَ�ص�ًا�

قرآن کامل 283
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

...َیـهـدی ١

...الَّـذیـَن٢

انجام می دهند، ...َیـعـَمـلوَن٣

...صالِحات٤

معناکلمه ردیف

که، اینکه، قطعاًَان٥َّ

...کَـبـیـر، کَبـیـَرة٦

...ُیـؤِمـنوَن٧

...، قیامتءاِخـَرة٨

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

: 2ــ    : ١ــ 

: 4ــ    : 3ــ  

: 5  ــ  

عمل می کنند  ،  بشارت و مژده می دهد  ،  ایمان می آورند  ،  

کسانی که ،  کارهای خوب  ،  هدایت می کند  ،  بزرگ  ، آخرت

فعالیت اّول

فعالیت دوم

آموزش مفاهیم
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الف ـ خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هرروز در خانه یک صفحه از صفحات 280 تا 285 قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمٔه این آیات قرآنی از سورٔه ِاسراء را کامل کنید. 

١ــ  

      ...    ...       ...        ...     به چیزی که آن چیز درست ترین و ماندگارترین است. 

٢ــ  

    و بشارت می دهد به ................................

    

.......................      

٣ــ  

................................      

٤ــ  

     آماده کردیم ........................

ج ـ از صفحٔه 281 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

١ــ                                                         ٢ــ                                                 ٣ــ

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

د ـ از صفحٔه 284 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه دربارٔه پدر و مادر یافته و همراه با معنای آن بنویسید. این 
پیام را به خاطر بسپارید و سعی کنید به این پیام الهی عمل کنید. 
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اَرِض    لِ�ُخ رِـجوَك ِم�ا« َو ِان ஐادوا    َ��َسَ�ِ�زّـوَ�َک  مَِن ال
ا قَلیًالا � ُس� َۀ مَن قَد اَرَسل�ا ّ ــَفَک ِال ا�َ لَ��وَن ِخل َو ِاذًا ل
ةَ لو ِنا َ�و�ًالا � اَقِِ� الص� ُد  لُِس� اَ�ِ قَبلََک مِن رُُسِل�ا « َول
�لِـ    َوقرُـءاَن ا�فَج رِـ «   ِا� مِس    ِا�� غََسِق ال ُِد لوِك الش�
دـ ِ�هـ�َ�ََلِـ   ف� قرُـءاَن ا�َفج رِـ ஐاَن َمشهوًدا � َو مَِن ال
  اَ� َ�عَ�ََک  َر�َک  َمقاًما َ�موًدا � �ـ َ�ً  َ�َ « َع �فِ 
َوقُل َرّ�ِ اَدِخ� مُدَخَل ِ�ٍق     َو اَخرِـج � ُ� رَـَج
ـ �ًا َ�ص�ًا � َوقُل ـ ِ�ٍق     َواجعَل �� مِن �َُد�َک  سُلـط
اجءَالَ�ق   َوزََهَق الباِطُل « ِا� الباِطَل ஐاَن زَهوقًا �
ِمن َ� ءٌ    َو َر�ۀٌَـ    لِلُمو َو �ُ َ�ُِّل مَِن ا�ُقرءاِن     ما ُه َو ِش�اـ
  اَ�عَم�اـ ا خَساـًرا �  َو  ِاذا ّ ا َ�زـ�دُـ الظّْلِـمَ�  ِال َو ل
 �هُـ الَو ِاذا َمس    ِا�ساِن    اَ�ََض    َو�ئَئا ِ��اـنِِ�هـ َع�َ� ال
�ُ�فرََـ   شاِ� لَِ�ه ��َاَن �ئَئوًسا � قُل ُ�لـٌّ یَعَمُل عஐ
اَعلَُ�  �ِ َمن ُه َو  اَه دي  َس��ًالا � َو�َسئَئلونََک َعِن الّروِح«
ا قَلیًالا � ّ  او���ُ� مَِن ا�ِعلِ� ِال قُِل الّروُح مِن اَم رِـ َربّ�   َوما

ِا�اِء سوَرةُ ال
اَرِض    لِ�ُخ رِـجوَك ِم�ا« َو ِان ஐادوا    َ��َسَ�ِ�زّـوَ�َک  مَِن ال
ا قَلیًالا � ُس� َۀ مَن قَد اَرَسل�ا ّ ــَفَک ِال ا�َ لَ��وَن ِخل َو ِاذًا ل
ةَ لو ِنا َ�و�ًالا � اَقِِ� الص� ُد  لُِس� اَ�ِ قَبلََک مِن رُُسِل�ا « َول
�لِـ    َوقرُـءاَن ا�فَج رِـ «   ِا� مِس    ِا�� غََسِق ال ُِد لوِك الش�
دـ ِ�هـ�َ�ََلِـ   ف� قرُـءاَن ا�َفج رِـ ஐاَن َمشهوًدا � َو مَِن ال
  اَ� َ�عَ�ََک  َر�َک  َمقاًما َ�موًدا � �ـ َ�ً  َ�َ « َع �فِ 
َوقُل َرّ�ِ اَدِخ� مُدَخَل ِ�ٍق     َو اَخرِـج � ُ� رَـَج
ـ �ًا َ�ص�ًا � َوقُل ـ ِ�ٍق     َواجعَل �� مِن �َُد�َک  سُلـط
اجءَالَ�ق   َوزََهَق الباِطُل « ِا� الباِطَل ஐاَن زَهوقًا �
ِمن َ� ءٌ    َو َر�ۀٌَـ    لِلُمو َو �ُ َ�ُِّل مَِن ا�ُقرءاِن     ما ُه َو ِش�اـ
  اَ�عَم�اـ ا خَساـًرا �  َو  ِاذا ّ ا َ�زـ�دُـ الظّْلِـمَ�  ِال َو ل
 �هُـ الَو ِاذا َمس    ِا�ساِن    اَ�ََض    َو�ئَئا ِ��اـنِِ�هـ َع�َ� ال
�ُ�فرََـ   شاِ� لَِ�ه ��َاَن �ئَئوًسا � قُل ُ�لـٌّ یَعَمُل عஐ
اَعلَُ�  �ِ َمن ُه َو  اَه دي  َس��ًالا � َو�َسئَئلونََک َعِن الّروِح«
ا قَلیًالا � ّ  او���ُ� مَِن ا�ِعلِ� ِال قُِل الّروُح مِن اَم رِـ َربّ�   َوما

ِا�اِء سوَرةُ ال

قرآن کامل 290
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمه ردیف

ظالمان، ...ظـالِـمـیـَن٤

...َعُدّو٥

آشکار، ...ُمبین٦

معناکلمهردیف

...ُقـل ١

باطل، ...بـاِطـل٢

بود، استکـاَن٣

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

: ٢ــ    : ١ــ  

: ٤ــ    : ٣ــ  

: ٦ــ     : ٥ــ  

روشن  ،  بگو  ،   ستمگران  ، دشمن ،  پوچ و بیهوده

فعالیت اّول

فعالیت دوم

آموزش مفاهیم
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الف ـ خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هرروز در خانه یک صفحه از صفحات 286 تا 291 قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمـٔه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات باال آمده است کامل کنید و شمارٔه آیٔه مربوط را مقابل آن 

بنویسید. 

ِاسراء، آیۀ … ١ــ    

       .........................  دشمنی آشکار. 

ِاسراء، آیۀ … ٢ــ    

      ...  ...  ... ،  ...  ...  ... )ای شیطان( ...  ...  هیچ تسلطی.

ِاسراء، آیۀ … ٣ــ    

       ...  ... )خدا( ...  ...  ...  ... 

ِاسراء، آیۀ … ٤ــ    

      ...  ...  ...  ... ... ... )ای پیامبر(  ...  )و بسیار(.

ج ـ از صفحٔه ٢٩١ قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

١ــ                                                            ٢ــ                                                          ٣ــ

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

د ـ از صفحٔه 290 قرآن کریم یک پیام قرآنی کوتاه و زیبا دربارٔه پیروزی حق بر باطل یافته و آن را همراه با 
برای دوستانتان در کالس  را  آن  از دیگران شنیده اید؟  یا  دارید  پیام  این  آیا خاطره ای دربارٔه  بنویسید.  ترجمه 

تعریف کنید. 
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طوفانی در دریا، طوفانی در دل

مسلمانان مّکه را فتح کردند و پیامبر اکرم )ص( همٔه مردم این شهر، به جز چندنفر را، مورد بخشش 
قرار داد. ِعکَرَمه یکی از آن چند نفر بود؛ زیرا دین خدا و پیامبر را مسخره کرده و مسلمانان را بسیار 
آزار داده بود. از این رو، پس از فتح مّکه، از این شهر فرار کرد و راه کوه و بیابان در پیش گرفت. او 
از ترس جانش شب ها راه می رفت و روزها پنهان می شد و همواره در فکر این بود که چگونه می تواند از 

دست مسلمانان جان سالم به در برد. 
روزی به کنار دریا رسید. سوار بر کشتی شد و با خود گفت: باألخره نجات پیدا کردم، چون کشتی به 
وسط دریا رسید شب شده بود و تاریکی همه جا را فراگرفته بود. ابر و باد و دریا به هم پیچیدند. ستارگان 
ناپدید شدند و رعد  و   برقی ترسناک درگرفت. کشتی در دل موج ها از این سو به آن سو می رفت. مسافران 
بیایید در این دل  از ترس فریاد می زدند و کمک می طلبیدند. سرانجام یکی از آنان گفت: »ای مردم، 
شب، بت ها را رها کنیم و دست به دامان لطف »خدا« بزنیم که از آن خدایان ساختگی و بت ها کاری 

ساخته نیست«.
نادم  از گذشتٔه خویش  او هم  به پا شد.  نیز آشوب و طوفانی  با طوفان دریا، در قلب عکرمه  همزمان 
با توعهد و پیمان می بندم که اگر مرا از این طوفان  و پشیمان گشت. در این حال گفت: »خدایا، من 

نجات دهی، به سراغ محّمد بروم و به آیین او ایمان آورم؛ چرا که او بسیار مهربان و کریم است.« 
آن شب، سرانجام خدا به سرنشینان کشتی رحم کرد و عکرمه نیز نجات یافت. خدمت پیامبر اسالم 
آمد، اظهار پشیمانی کرد و مسلمان شد. پیامبر نیز با مهربانی او را پذیرفت و از گناهانش درگذشت. در 

این هنگام آیٔه زیر نازل شد1: 

لَـِل  َو ِاذا َغـِشـَیـُهم َموٌج کَـالـظُـّ
َه ُمـخـِلـصیـَن لَـُه الـّدیـَن َدَعـُوا الـلٰـّ
و چون )دریا طوفانی شود و( موج های بلند همچون ابرها

 آنها )مردم( را فراگیرد، در آن حال خدا را با اخالص می خوانند.

 لقمان: 32

عکرمه بعدها در صف لشکریان اسالم قرار گرفت و در یکی از جنگ ها به شهادت رسید.

١ــ تفسیر نمونه، جلد ١٧، ص ٨٩.
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جلسۀ اّول 
درس هشتم

تلفظ » ص «
حرف » ص « در فارسی مانند » س « خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن، به صورت درشت و پر، با تكیه به 

گلو تلفظ می گردد.

تلفظ حرـوف

تلفظ « ص »
حرف « ص » درفارسی مانند « س » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

به صورت درشت و پر، با تكيه به گلو تلفظ می گردد.

َمُد          َصّلِ لص لّصِ رـاَط          اِّ
الاةِ          اِّ لص مانند:   اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ث » بخوانيد:
الاةِ الص َعَ ل َحى

ه ِدَ�اـالّصِ رـاَط ال ُم�َ���َ� اٍّ
َمُد اِّهللاُ الص

ٍد ٍد     َو آِل ُ�َم َم�ُ َصّلِ عَ ل � ُ ل�ّْ اِّ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ص » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

مانند: 

اكنون این آیات را با رعایت تلفظ صحیح » ث « بخوانید:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ص »
حرف « ص » درفارسی مانند « س » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

به صورت درشت و پر، با تكيه به گلو تلفظ می گردد.

َمُد          َصّلِ لص لّصِ رـاَط          اِّ
الاةِ          اِّ لص مانند:   اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ث » بخوانيد:
الاةِ الص َعَ ل َحى

ه ِدَ�اـالّصِ رـاَط ال ُم�َ���َ� اٍّ
َمُد اِّهللاُ الص

ٍد ٍد     َو آِل ُ�َم َم�ُ َصّلِ عَ ل � ُ ل�ّْ اِّ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ص » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

آیات درس را گوش كنید و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحؤه تلفظ حرف » ص « دقت كنید. شما نیز به 
این شیوه، فصیح و زیبا بخوانید.
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سوَرةُ ال�َ ـهِف

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
�ي  اَ��ََل عَ�� َعبِدِه الِ��َب     َولَ� َ�عَل � اِّلحَمُد ِهللاِ    اِّ
لَه{ ِ�َواج› )1 قَّ�ًِما    لِ�ُ�ِ�َر �َ أًسا َ�دـ�دًـا مِ� �َُد�ُ�
لِحِت    اَ� َ�هُ� �َ� َ�عمَلوَن الصّْ � ِمنَ�    اِّ رَـال ُمو َو ُ��َّشِ
�َ� اَجرًـا َحَس�ًا � مِ��َ� ��ِه اََ�دًـا�َوُ�ِذَرا�
هِئِ�‘
ا ِأل�اـ ََذ اهللاُ َو�ًَدا� ما �َُه� �ِ ه مِن ِعلٍ�    َول �قالُواا

ا َکِذً�اـ� َکُ�َت َ�َِمًۀ َ� رُـُج ِمن اَ�اِهِه�  «  ِان �َقولوَن  ِالّ
َ �ِخٌع َ�فَسَک عَ�� ءا�اـِرِه�    ِان لَ� ُ�وِمنوا �َفَلَـع
اَرِ� ـَذاالَ�دـِ�  اََسًفا �  ِاّ�اـ َجعَل�ا ما عَ لَ ال ه�ِ
عِلوَن �َاَحَسُن َعَمًالا�َو ِاّ�اـ ل �ُ �َز�ًَۀ �َها    �َِ�لَُوُ�  ا
َب الَ�هِف �َا َصعیًداُجرُـزًا�اَم حَِسبَت اَن ماَ�َ
ِ�ا َ�َبًا�ِاذاَوَي الِ�یَُۀ ِالَ� الکَ ـهِف �قِ�   ���اِمن ءاَوالر
ئ لَنا ِمن اَم رِـ� َرَشًدا  ءاِ�ا ِمن �َُدنَک َر�ًَۀ    َوَهّ�ِ ا �فَقالوا َر
ءاذاِ�ِ� فِ� ال�َ ـهِف ِس نَ� َعَدًدا� ��َاع� َ ـَ�َ �ف
ِ ما لَِ�وا اَمًَدا� ُ�   لَِ�علََ� اَي اِ�بَِ� اَح� ل ��َع�َ �ُ�

سوَرةُ ال�َ ـهِف

ِن الرح�ِ� �ِسِ� اِهللا الر�
�ي  اَ��ََل عَ�� َعبِدِه الِ��َب     َولَ� َ�عَل � اِّلحَمُد ِهللاِ    اِّ
لَه{ ِ�َواج› )1 قَّ�ًِما    لِ�ُ�ِ�َر �َ أًسا َ�دـ�دًـا مِ� �َُد�ُ�
لِحِت    اَ� َ�هُ� �َ� َ�عمَلوَن الصّْ � ِمنَ�    اِّ رَـال ُمو َو ُ��َّشِ
�َ� اَجرًـا َحَس�ًا � مِ��َ� ��ِه اََ�دًـا�َوُ�ِذَرا�
هِئِ�‘
ا ِأل�اـ ََذ اهللاُ َو�ًَدا� ما �َُه� �ِ ه مِن ِعلٍ�    َول �قالُواا

ا َکِذً�اـ� َکُ�َت َ�َِمًۀ َ� رُـُج ِمن اَ�اِهِه�  «  ِان �َقولوَن  ِالّ
َ �ِخٌع َ�فَسَک عَ�� ءا�اـِرِه�    ِان لَ� ُ�وِمنوا �َفَلَـع
اَرِ� ـَذاالَ�دـِ�  اََسًفا �  ِاّ�اـ َجعَل�ا ما عَ لَ ال ه�ِ
عِلوَن �َاَحَسُن َعَمًالا�َو ِاّ�اـ ل �ُ �َز�ًَۀ �َها    �َِ�لَُوُ�  ا
َب الَ�هِف �َا َصعیًداُجرُـزًا�اَم حَِسبَت اَن ماَ�َ
ِ�ا َ�َبًا�ِاذاَوَي الِ�یَُۀ ِالَ� الکَ ـهِف �قِ�   ���اِمن ءاَوالر
ئ لَنا ِمن اَم رِـ� َرَشًدا  ءاِ�ا ِمن �َُدنَک َر�ًَۀ    َوَهّ�ِ ا �فَقالوا َر
ءاذاِ�ِ� فِ� ال�َ ـهِف ِس نَ� َعَدًدا� ��َاع� َ ـَ�َ �ف
ِ ما لَِ�وا اَمًَدا� ُ�   لَِ�علََ� اَي اِ�بَِ� اَح� ل ��َع�َ �ُ�

قرآن کامل 294 ـ293
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمه ردیف

وقتی که، هنگامی کهِاذ٥

 ...کَـهـف٦

ببخش به، بده بهآِت٧

نزدلَـُدن٨

معناکلمهردیف

...، فروفرستاداَ نـَزلَ ١

قرار دادیمَجـَعـلـنا٢

...، زیباییزیـنَـة٣

بهترین،...َاحـَسن٤

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

٢ــ   :  : ١ــ   

: ٤ــ    : 3ــ  

: ٦ــ    : ٥ــ  

: ٨ــ    : ٧ــ  

غار  ،  ُمهّیا کن  ،  نازل کرد  ،  بهتر  ،  زینت

فعالیت اّول

فعالیت دوم

ـَش « است، با دقت در معنای عبارات، به راحتی می توان حدس زد که بهتر  ١ــ همان طور که می دانی دو ضمیر » ه « و » ها « به معنای » او ، آن، 
است در ترجمه، کدام یک از این معناها را به کار برد.  

٢ــ ما: آنچه

1

2

آموزش مفاهیم
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الف ـ خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هرروز در خانه یک صفحه از صفحات 292 تا 297 قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمٔه این آیات سورهٔ کهف را کامل کنید. 

١ــ 

       ........................................، و در آن هیچ گونه نادرستی و ناراستی قرار نداد. 

٢ــ 

...........................................      

٣ــ  

      تا بیازماییم ... را که کدام یک از  ...  ،  ...   عمل را دارند. 

٤ــ 

      ... پناه گرفتند جوانان   ...     ...    ؛ 

٥ــ  ... 

.......................... :...  ...    

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

ج ـ از صفحٔه ٢٩6 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی نوشته و معنا کنید. 
١ــ                                                                 ٢ــ                                                           ٣ــ

د ـ از صفحٔه ٢٩4 قرآن کریم یک پیام کوتاه و زیبای قرآنی انتخاب کنید. 
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جلسۀ دوم 
سوَرةُ ال�َ ـهِف

ُت �ِل ِق�ُت الصّْ �ا « َوال�� ��ةِ ا ل ماُل َوالبَنوَن ز�َُۀ ا�َ��و اِّ
ُ الِجباَل خٌَ� ِع�َد َرّ�َِک �َواً�اـ    َوخَ�ٌ  اََمًالا�َوَ�َ� �َُسّ�ِ
ُ�    فَلَ� �ُغاِدر ِم�ُ� اَحَ ًدا ��َاَرَض �ِرزَةً    َوَح َوَ�رـَي ال
�ُ �ا   َ�َقدِج��ُمو�    َکماخَلَـق �َوُ�ِضواعَ�� َرّ�َِک َصّفً
ـ ًدا� � َ�عََل لَُ�� َموعِ  ةٍ ‘ بَل زََعمُ��    َا ل َل مَ رـ اَو
َو ُوِضَع الِ��ُب    فََ�َي ا�ُم�ِمَ�    ُمشِفقَ� ِمّما ��ِ�
ً ا�ُغاِدرُ َصغ�َة َویلََ��ا    ماِل ه َذاالِ��ِب    ل � َوَ�قولوَن
ا‘ دوا ما َعِملوا �ِ�ً ها  «  َو َوجَ  �اَحص   ا ا َ��َ�ةً    ِاّل َول
ِ�کَِۀ   اُّسُ�وا ِألَدمَ  ا�َو ِاذقُلنا لِلمَل اَ�ظلُِ� رَ�َک اََ�ً َول
 ۀ هـ   ِابل�َس   ஐاَن ِمَن الِجّنِ    فَفََسَق َعن اَم رِـ َرّ�ِ ا فََسَ�وا    ِالّ
‘ ءَ ِمن دو��    َوُ� َ�ُ� َعُدوٌّ َ هـ{   اَولِ�ا �ِوَ�هـ{   َوُذّر�ِ�َ�َاَف
ِت و مـ اََ�دُ�ُه� خَلَق الس   ا � ما ً بِئَس لِلظّْلـِمَ� َ�دَـل
اَخلَق اَ�ُفِسِه� « َوما کُنُت ُم�ِ�َ� ال ُمِضلَّ� اَرِض   َول َوال
�َ� زََعمُ�� ِءَي ا� َعُضًدا � َوَ�َم َ�قوُل �دوا ُ�َ��
فََدَ�ُه�   فَلَ� �َس�َج�وا َ�هُ�   َوَجعَل�ا َ�َ�ُ� َموِ�ًقا�

سوَرةُ ال�َ ـهِف

ُت �ِل ِق�ُت الصّْ �ا « َوال�� ��ةِ ا ل ماُل َوالبَنوَن ز�َُۀ ا�َ��و اِّ
ُ الِجباَل خٌَ� ِع�َد َرّ�َِک �َواً�اـ    َوخَ�ٌ  اََمًالا�َوَ�َ� �َُسّ�ِ
ُ�    فَلَ� �ُغاِدر ِم�ُ� اَحَ ًدا ��َاَرَض �ِرزَةً    َوَح َوَ�رـَي ال
�ُ �ا   َ�َقدِج��ُمو�    َکماخَلَـق �َوُ�ِضواعَ�� َرّ�َِک َصّفً
ـ ًدا� � َ�عََل لَُ�� َموعِ  ةٍ ‘ بَل زََعمُ��    َا ل َل مَ رـ اَو
َو ُوِضَع الِ��ُب    فََ�َي ا�ُم�ِمَ�    ُمشِفقَ� ِمّما ��ِ�
ً ا�ُغاِدرُ َصغ�َة َویلََ��ا    ماِل ه َذاالِ��ِب    ل � َوَ�قولوَن
ا‘ ها  «  َو َوجَ دوا ما َعِملوا �ِ�ً �اَحص   ا ا َ��َ�ةً    ِاّل َول
ِ�کَِۀ   اُّسُ�وا ِألَدمَ  ا�َو ِاذقُلنا لِلمَل اَ�ظلُِ� رَ�َک اََ�ً َول
 ۀ هـ   ِابل�َس   ஐاَن ِمَن الِجّنِ    فَفََسَق َعن اَم رِـ َرّ�ِ ا فََسَ�وا    ِالّ
‘ ءَ ِمن دو��    َوُ� َ�ُ� َعُدوٌّ َ هـ{   اَولِ�ا �ِوَ�هـ{   َوُذّر�ِ�َ�َاَف
ِت و مـ اََ�دُ�ُه� خَلَق الس   ا � ما ً بِئَس لِلظّْلـِمَ� َ�دَـل
اَخلَق اَ�ُفِسِه� « َوما کُنُت ُم�ِ�َ� ال ُمِضلَّ� اَرِض   َول َوال
�َ� زََعمُ�� ِءَي ا� َعُضًدا � َوَ�َم َ�قوُل �دوا ُ�َ��
فََدَ�ُه�   فَلَ� �َس�َج�وا َ�هُ�   َوَجعَل�ا َ�َ�ُ� َموِ�ًقا�

قرآن کامل 299
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

می گویندَیـقولوَن1

...َصـغیر، َصـغیَرة2

یافتندَوَجـدوا3

   ...      ،   انجام دادندَعـِمـلوا4

معناکلمهردیف

        ...    ،    ستم نمی کندلَیـظـِلـُم5

کسی، یکتا، یگانهَاَحـد6

...ُقـلـنا7

...َسـَجـدوا8

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

: 2ــ    : 1ــ  

: 4ــ    : 3ــ  

: 6ــ  5  ــ   2: 

گفتیم  ،  کوچک  ،  سجده کردند  ،  عمل کردند  ، ظلم نمی کند

فعالیت اّول

فعالیت دوم

١ــ  همان طور که می دانید حرف » ِلـ « به معنای » برای « است؛ اما هرگاه این حرف بعد از فعل های » قاَل، قالوا، ُقـل، َیـقولوَن و …« بیاید در 
: و گفت موسی به قومش.

ٰ
فارسی » به « معنا می شود و نه » برای «؛ مانند: و قاَل موسٰی ِلـَقـوِمـه

٢ــ کتاب به معنای مکتوب و نوشته است و گاهی در قرآن به معنای کارنامٔه عمل انسان در روز قیامت به کار رفته است.

1

آموزش مفاهیم
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الفـ  خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 298 تا 303 قرآن کریم را بخوانید.

بـ  ترجمٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیٔه مربوط را مقابل آن بنویسید.

کهف، آیۀ … 1ــ    

     ... کافر شدی ...  ...   ...     ...   ... خاک؟!

کهف، آیۀ … 2ــ    

     ...   هیچ توان و قدرتی ...  از  ...

3ــ 

      و     ...    ای وای بر ما چیست    ...         ... 

       

        جا نمانده است هیچ چیز ... و ...  ... جز آن که به حساب آمده است آن،

        

       و ............................ 

کهف، آیۀ …           

       و ...   ...   ...     به هیچ  ...

ج ـ از صفحٔه 300 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

1ــ                                                                2ــ                                                     3ــ

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

د ـ از صفحٔه 298 قرآن کریم یک پیام کوتاه و زیبای قرآنی را که بیان می کند همٔه قدرت ها و نیروها از خداوند 
سرچشمه می گیرد، انتخاب کنید. این پیام پرمعنا را حفظ کنید. به نظر شما خوب است درچه زمان هایی این پیام 

را به خاطر بیاوریم و با خود زمزمه کنیم؟
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َه َعـلَـیـِه ِمـَن الـُمـؤِمـنـیـَن ِرجا ٌل َصـَدقوا ما عاَهـُدوا الـلٰـّ
از میان مؤمنان مردانى هستند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند؛

لوا تَـبـدیـاًل فَـِمنـُهم َمن َقـٰضى نَحـبَـهو َو ِمنـُهم َمـن یَـنـَتـِظـُر َو ما بَـدَّ
برخى از آنان به شهادت رسیدند و برخى از آنها در انتظارند و هرگز عقیدٔه خود را تغییر ندادند.

احزاب: 23

1ــ  برای آشنایی بیشتر با خاطره های زیبای این خلبان شجاع و سردار بزرگ اسالم می توانید کتاب »پرواز تا بی نهایت« را بخوانید.

عباس  خلبان  شهید  سرلشگر  از  خواندید  که  خاطره اى 
او  بود.  هوایى  نیروى  خلبانان  شجاع ترین  از  یکى  بابایى، 
دورهٔ خلبانى را پیش از پیروزى انقالب اسالمى در آمریکا به 
پایان رساند. شهید بابایى در سال هاى دفاع مقدس، از خود 

شجاعت هاى بسیارى نشان داد و با هواپیماى جنگى خود 
بسیارى از هواپیماهاى دشمن را سرنگون کرد. 

این رزمندهٔ دلیر سرانجام در روز عید قربان سال 1366 
به شهادت رسید و از خود حماسه اى جاوید باقى گذاشت1.

نماز در اتاق ژنرال
دورهٔ خلبانى من در آمریکا تمام شده بود و بهترین نمرات 
به  ولـى  بـودم،  آورده  به دست  پـروازى  امتحانـات  در  را 
خاطر گزارش هایى که در پرونده ام وجود داشت، گواهینامٔه 
خلبانى برایم صادر نمى شد. سرانجام روزى به دفتر رئیس 
به  شدم.  احضار  بود،  آمریکایى  ژنرال  یک  که  دانشگاه، 
اتاقش رفتم و احترام گذاشتم. او از من خواست که بنشینم. 
پرونده ام در مقابل او روى میز بود. ژنرال آخرین فردى بود 
که باید نسبت به قبول و یا رد  شدنم در خلبانى نظر مى داد. 
او پرسش هایى کرد که من پاسخ دادم. از سؤال هاى ژنرال 

برمى آمد که نـظر خوبى نسبت به  من ندارد.
ناگهان دِر اتاق به صدا درآمد و منشى ژنرال وارد شد و 
پس از احترام از او خواست تا براى کار مهّمى از اتاق خارج 
شود. با رفتن ژنرال من مدتى در اتاق تنها ماندم، به ساعتم نگاه 
کردم؛ وقت نماز ظهر بود. با خود گفتم اى کاش در اینجا 
انتظارم  اّول وقت بخوانم.  نمازم را در  نبودم و مى توانستم 
براى آمدن ژنرال طولنى شد. اندیشیدم که هیچ کارى مهم تر 
از نماز نیست. با خود گفتم خوب است  نمازم را همین جا 

بخوانم تا پیش از آمدن ژنرال خواندن نمازم تمام شده باشد. 
به گوشه اى از اتاق ژنرال رفتم و روزنامه اى را که در آنجا بود 
برداشتم و روى زمین پهن کردم. ُمهرم را از جیبم درآوردم 
و مشغول خواندن نماز شدم. در حال خواندن نماز بودم که 
ژنرال وارد اتاق شد. با خود گفتم: چه کنم؟ نمازم را ادامه 
دهم و یا آن را قطع کنم؟ باألخره تصمیم گرفتم نماز را ادامه 

دهم، چون هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. 
نماز را تمام کردم و در حالى که بر روى صندلى مى نشستم از 
ژنرال به خاطر اینکه معطّل شده بود، عذرخواهى کردم. ژنرال، 

پس از چند لحظه سکوت، از من پرسید: چه مى کردى؟!
گفتم: عبادت مى کردم.

گفت: بیشتر توضیح بده.
در  که  مى دهد  دستور  مسلمانان  ما  به  اسالم  دین  گفتم: 
با خداوند مناجات کنیم و  از شبانه روز،  ساعت هاى خاصى 
نام این عبادت، نماز است. زمان آن عبادت فرا رسیده بود. 

من از نبودن شما در اتاق استفاده کردم و نمازم را خواندم.
ژنرال نگاه عمیقى به من کرد و گفت: پس این گزارش هایى 
که در پرونده ات نوشته اند به دلیل همین کارهایت بوده است! 

گفتم: شاید! 
او  اثرى در دل  نماز چه  این  به خاطر  نمى دانم خداوند 
گذاشت که قلم خودنویسش را برداشت و گواهینامٔه خلبانى 

مرا امضا کرد.
این  پاس  به  رسیدم  که  خلوتى  جاى  اّولین  به  روز  آن 
نماز  رکعت  دو  بود،  داده  من  به  خداوند  که  بزرگى  نعمت 

شکر خواندم.
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جلسۀ اّول 
درس نهم

تلفظ » ط «
حرف » ط « در فارسی مانند » ت « خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن، به صورت درشت و پر، با تكیه به 

گلو تلفظ می گردد.

تلفظ حرـوف

تلفظ « ط »
حرف « ط » درفارسی مانند « ت » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

به صورت درشت و پر، با تكيه به گلو تلفظ می گردد.
�طاِن          ِ�اَط          َمطلَِع          اَعطَ�اَ� لش مانند:   اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ط » بخوانيد:
�ِ��طاِن الر� اَ��ُ ِ�اـِهللا   مَِن الش
اَط ا�ُ��َ���َ� ه ِدَ�اـا�ّ�ِ اٍّ
َس��ٌ� ِ�َ تَحّ َمطلَِع ا�َف�ِ
  اَعطَ�اَ� الَ���رََـ ِاّ�اـ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ط » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

مانند: 

اكنون این آیات را با رعایت تلفظ صحیح » ط « بخوانید:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ط »
حرف « ط » درفارسی مانند « ت » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

به صورت درشت و پر، با تكيه به گلو تلفظ می گردد.
�طاِن          ِ�اَط          َمطلَِع          اَعطَ�اَ� لش مانند:   اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ط » بخوانيد:
�ِ��طاِن الر� اَ��ُ ِ�اـِهللا   مَِن الش
اَط ا�ُ��َ���َ� ه ِدَ�اـا�ّ�ِ اٍّ
َس��ٌ� ِ�َ تَحّ َمطلَِع ا�َف�ِ
  اَعطَ�اَ� الَ���رََـ ِاّ�اـ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ط » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

آیات درس را گوش كنید و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحؤه تلفظ حرف » ط « دقت كنید. شما نیز به این 
شیوه، فصیح و زیبا بخوانید.
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�َ� � َو َ�َضنا َجَه�َ� َ�َمِ�ٍ� لِ��ِ�رـَ� َ�ًضا � اِّ
ا �َسَ�طیعوَن ٍء َعن ِذکرـي    َوஐا�ا ل ஐاَ� اَع�ُُ�هُ� ف� ِغطاـ
�َ� َ�َ�رـوا    اَن َ�ِ��وا ِعبادي َ�عًا � اَفَحَِسَب ا�
ا� ً ءَ‘اِّ�اـ اَع�َد�َجَه�َ�  لِ��ِ�رـَ� �ُزُـل مِن دو�� اَولِ�ا
�َ� َضل َسعُ�ُم � ا�اِّ ً اَخَ�َ� اَعمال قُل َهل ُ�َّبِ�ُُ� ِ�اـل
ُ� ُ�ِسنوَن ُص�ًعا� �َا    َوُه� َ�َسبوَن ا���ةِ ا فِ�الَ��و
�ِ ه   فََحِبطَت اَعما�ُهُم ِم َولِقا ِ َرّ�ِ �کَفَرواِ��ا �َ� ئَِک ا� اُو�
�ُ�َجَه �ُُ و َمِۀ َو��اًـ� ذلَِک َجزا �فَالا�ُ�ُ� َ�هُ� َ�َ� الِق
�َ� ءاَمنوا َذواءای� َورُسُل ُهزُـًوا�ِان ا� �ما َکفَروا  َوا ِ ب
ا� ً لِحِت    ஐاَ� �َُه� َج�ُّْت ا�ِفرَدوِس �ُزُـل َوَعِملُواالصّْ
ا�قُل لَوஐاَن ا�َ رُـ ِمداًدا ً اَ�غوَن َع�اِحَول �ِدَ� ��ا    ل خ!
ِت َربّ�   لََ�ِفَد ا�َ رُـ    قَبَل اَن تَ�َفَد �َ لِمُت َربّ� لِ�َ ِلم
  اََ�اـ �ََ�ٌ ِمثلُ�ُ� َو لَو ِجنئا  �ِ مِثِ�  َمَد ًدا� قُل ِا� ما
ءَ َر�ِّ هاَن َ�جوا لِقاஐ هٌ واِح ٌد‘فََمن�هُُ� ِا �ِا   ما   اَن ��� ِالَ�
ا�ُِ�ك ِ�ِعباَدةِ َرّ�ِهـ اَحَ ًدا� لِحًا    َول فَل�َعمَل َعَمًالا ص

سوَرةُ ال�َ ـهِف

�َ� � َو َ�َضنا َجَه�َ� َ�َمِ�ٍ� لِ��ِ�رـَ� َ�ًضا � اِّ
ا �َسَ�طیعوَن ٍء َعن ِذکرـي    َوஐا�ا ل ஐاَ� اَع�ُُ�هُ� ف� ِغطاـ
�َ� َ�َ�رـوا    اَن َ�ِ��وا ِعبادي َ�عًا � اَفَحَِسَب ا�
ا� ً ءَ‘اِّ�اـ اَع�َد�َجَه�َ�  لِ��ِ�رـَ� �ُزُـل مِن دو�� اَولِ�ا
�َ� َضل َسعُ�ُم � ا�اِّ ً اَخَ�َ� اَعمال قُل َهل ُ�َّبِ�ُُ� ِ�اـل
ُ� ُ�ِسنوَن ُص�ًعا� �َا    َوُه� َ�َسبوَن ا���ةِ ا فِ�الَ��و
�ِ ه   فََحِبطَت اَعما�ُهُم ِم َولِقا ِ َرّ�ِ �کَفَرواِ��ا �َ� ئَِک ا� اُو�
�ُ�َجَه �ُُ و َمِۀ َو��اًـ� ذلَِک َجزا �فَالا�ُ�ُ� َ�هُ� َ�َ� الِق
�َ� ءاَمنوا َذواءای� َورُسُل ُهزُـًوا�ِان ا� �ما َکفَروا  َوا ِ ب
ا� ً لِحِت    ஐاَ� �َُه� َج�ُّْت ا�ِفرَدوِس �ُزُـل َوَعِملُواالصّْ
ا�قُل لَوஐاَن ا�َ رُـ ِمداًدا ً اَ�غوَن َع�اِحَول �ِدَ� ��ا    ل خ!
ِت َربّ�   لََ�ِفَد ا�َ رُـ    قَبَل اَن تَ�َفَد �َ لِمُت َربّ� لِ�َ ِلم
  اََ�اـ �ََ�ٌ ِمثلُ�ُ� َو لَو ِجنئا  �ِ مِثِ�  َمَد ًدا� قُل ِا� ما
ءَ َر�ِّ هاَن َ�جوا لِقاஐ هٌ واِح ٌد‘فََمن�هُُ� ِا �ِا   ما   اَن ��� ِالَ�
ا�ُِ�ك ِ�ِعباَدةِ َرّ�ِهـ اَحَ ًدا� لِحًا    َول فَل�َعمَل َعَمًالا ص

سوَرةُ ال�َ ـهِف
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قرآن کامل 304
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

خوب، شایستهصالِـح5

عبادت، ...ِعـباَدة6

بشر، ...َبـَشـر7

فقطِانَّـما، َانَّـما8

معناکلمهردیف

مناَ َنـا 1

...یوٰحی2

...، دیدارلِـقـاء3

عمل، ...َعـَمـل4

ما« ترکیب ها و عبارات قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید. َـّ با دقت در محل درست و نادرست ترجمٔه کلمٔه »ِان

ُه : ترجمه نادرست: فقط ولّی شما خداست  ما َوِلـیُّکُـُم اللٰـّ َـّ                ِان

                                             ترجمٔه درست: ولّی شما فقط خداست

2ــ   1:  : 1ــ  

: 4  ــ    : 3ــ  

: 5  ــ  

انسان   ،    کار   ،    پرستش    ،    وحی می شود    ،    مالقات

فعالیت اّول

فعالیت دوم

ما« است. ما« نیز مانند »ِانَـّ = ِالٰی + ی: به من، به سوی من                                    ٢ــ محل صحیح ترجمٔه »اَ  نَـّ ١ــ   ِاَلـیَّ

2

آموزش مفاهیم



 

 

ـَش « معنا شود.84 ٣و٢و١ــ  در هر سه مورد مشخص شده ضمیر » ه « باید به صورت »  

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز درخانه یک صفحه از صفحات 304 تا 309 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آخرین آیٔه سورٔه کهف و آیٔه دوم سورهٔ مریم را کامل کنید.

1ــ  

     .............................................؛

2ــ  

      ...............................؛

3ــ   1
       ...  ...  امید دارد ...  ...  ... ... را 

       
       پس باید انجام دهد  ...   ...  

       

       و شریک نگیرد برای ...   ...   ...   ...   را

4ــ  
       یادی از   ...      ...       ... به  ...    ...  )حضرت( زکریا.

ج ـ از صفحٔه 304 سه عبارت یا ترکیب سادٔه قرآنی نوشته و معنا کنید.

1ــ                                                            2ــ                                                        3ــ

3

2

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

د ـ آیه ای در صفحٔه 307 قرآن کریم »راه مستقیم« را معرفی کرده است. این آیه را جست وجو، معنا و حفظ 
کنید. با دقت و تدبر در این آیه می توانید بگویید راه مستقیم چیست؟
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85

َک َک  فَاخلَع نَعلَیَک  اِن  مو��اِ�ّ� اَ�اَـَرب ها �ِدَي ی �اَت  فَلَّما
����ما ِ ِ��واِدال ُمَقدِس ُطوًي�وَاَ�اَـاخَ�تَُک فَاس�َِمع ل
�ةَ �ِ�ِکرـي لو اَ�اَـ   فَاعبُد��  َواَِقِ� الص  ا ّ ااِ�َه ِال � اَ�اَـاُهللا  ل اِن
� ��ما�َس ِ ِان الّساَعَۀءاِ�َۀٌ   اஐَاُداُخف�ا   لجِتُ زـي�ُ  َ�فٍس ب
� هُ   فََ�دي�ََع َهو �مُِن ِ�ا   وَااُ�و �َک َع�ا  مَن ل فَ��َ�ُصد
ُاَ�َ ـو قاَل ِ�َ� عَصاَي«  اََ�وَک� �مو  وَماتِلَک بِ�َمی�َِک ی

َو اَُهش ِ�ا عَ�� َغ�َم    َو لَِ� ��ا َ�ئئارُِب اُخرـي �قاَل 
�قاَل ُ�ها ��ٌۀ�َس�ها  فَاِ�اِ�َ� َح �َفاَلق� �مو اَلِقها ی
 �َواضُم� �َ َدَك اِل� �ا ول اَ�َف«  َسُ�عیُدها س�ََ�َاال َول
�لُِ�َِ�َک ٍء  ءا�َ ًۀ اُخرـي ءَ ِمن غَ�ِسو َجناِحَک   َ� رـُج َ�ضا
�قاَل ��ه{َط �ِفرِـَ�َن   ا �اِل �َ� �اٍّ االکُ�ِّي َ�ِ �ِمنءا
ل�  اَم رـي�َواحلُل ُعقَدةً َرّبِ اَ�ح ل� َص دري�َو �َّ�ِ
�ِمن لِسا���َ�فَقهواَ�ل��وَاجعَل ل� َوز�ًامِن اَهل
 اَزري�َواَ�ِکُه �� اَم رـي��َ� رـوَن اَِ��اُّشُدد�ِ ه ه
َک کُنَت ِ�ابَص�ًا� �َُسّبِحََک کَ��ًا�َونَذُکرـََك کَ��ًا�اِن

سوَرةُ طه
َک َک  فَاخلَع نَعلَیَک  اِن  مو��اِ�ّ� اَ�اَـَرب ها �ِدَي ی �اَت  فَلَّما
����ما ِ ِ��واِدال ُمَقدِس ُطوًي�وَاَ�اَـاخَ�تَُک فَاس�َِمع ل
�ةَ �ِ�ِکرـي لو اَ�اَـ   فَاعبُد��  َواَِقِ� الص  ا ّ ااِ�َه ِال � اَ�اَـاُهللا  ل اِن
� ��ما�َس ِ ِان الّساَعَۀءاِ�َۀٌ   اஐَاُداُخف�ا   لجِتُ زـي�ُ  َ�فٍس ب
� هُ   فََ�دي�ََع َهو �مُِن ِ�ا   وَااُ�و �َک َع�ا  مَن ل فَ��َ�ُصد
ُاَ�َ ـو قاَل ِ�َ� عَصاَي«  اََ�وَک� �مو  وَماتِلَک بِ�َمی�َِک ی

َو اَُهش ِ�ا عَ�� َغ�َم    َو لَِ� ��ا َ�ئئارُِب اُخرـي �قاَل 
�قاَل ُ�ها ��ٌۀ�َس�ها  فَاِ�اِ�َ� َح �َفاَلق� �مو اَلِقها ی
 �َواضُم� �َ َدَك اِل� �ا ول اَ�َف«  َسُ�عیُدها س�ََ�َاال َول
�لُِ�َِ�َک ٍء  ءا�َ ًۀ اُخرـي ءَ ِمن غَ�ِسو َجناِحَک   َ� رـُج َ�ضا
�قاَل ��ه{َط �ِفرِـَ�َن   ا �اِل �َ� �اٍّ االکُ�ِّي َ�ِ �ِمنءا
ل�  اَم رـي�َواحلُل ُعقَدةً َرّبِ اَ�ح ل� َص دري�َو �َّ�ِ
�ِمن لِسا���َ�فَقهواَ�ل��وَاجعَل ل� َوز�ًامِن اَهل
 اَزري�َواَ�ِکُه �� اَم رـي��َ� رـوَن اَِ��اُّشُدد�ِ ه ه
َک کُنَت ِ�ابَص�ًا� �َُسّبِحََک کَ��ًا�َونَذُکرـََك کَ��ًا�اِن

سوَرةُ طه

قرآن کامل 313 ـ312
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

…َبـیـن1

آن دوُهـما2

...َجـَعل3

معناکلمهردیف

محل آرامش و آسایشَمهد4

راه ها، جمع سبیلُسُبل5

...، بارانماء6

این ترکیب ها را معنا کنید.

: 2ــ    : 1ــ  

3ــ   :   …   …   …   یی را

قرارداد    ،    آب    ،   میان

فعالیت اّول

فعالیت دوم

این ترکیب ها را مانند نمونه، کامل و معنا کنید.
ـه و     ←      لَـه و         :      برای او     ،      برایش  
هُـم     ←      ...     :        ...        ،       ...   
ها       ←      ...     :        ...        ،       ...  
کُـم     ←      ...     :        ...        ،       ...  

نکته: همان طور که می دانید » ِلـ « به معنای » برای « است، » ِلـ « در کلمات زیر به صورت » لَـ « به کار  می رود:

لَـنا  لَـکُم  لَـَك  لَـها  لَـُهم            لَـه و 
برای ما برای شما  برای تو  برای آن  برای آنها          برای او 

فعالیت سوم

ِلـ )برای( + 

آموزش مفاهیم



 

 

87 ١ــ همان طور که می دانید کلمٔه »ماء« هنگام وقف »ماءا« خوانده می شود.

الف ـ خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 310 تا 315 قرآن کریم را بخوانید.

بـ  ترجمٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیٔه مربوط را مقابل آن بنویسید.

طه،آیۀ … 1ــ    

       )قرآن( نازل شده از سوی کسی است که  ...     ... و   ...   ی   بلند را.

طه،آیۀ … 2ــ    

       ...  ... است  ...   ...  ...   و    ...   ...  ...     و    ...   ...    ... است.

3ــ   

         ...        ...         ...    ...    ...  را محل آرامش  و آسایش

      

      و درست کرد  ...   ...   ...   ...   ... 

طه،آیۀ …  1       

        و    ...     ...        ...         ...   را

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

ج ـ از صفحٔه 313 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی نوشته و معنا کنید.
1ــ                                                         2ــ                                               3ــ 

د ـ از صفحٔه 313 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی دربارٔه نماز جست وجو کرده و آن را همراه با معنا 
بنویسید. با دقت در این پیام بگویید که این کالم زیبا به چه سؤال مهمی دربارٔه نماز پاسخ می دهد.
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از زمانى که قرآن کریم نازل شد، مردم و به خصوص دانشمندان را تحت تأثیر خود قرار داد. مى دانید 
که دّقت دانشمندان از سایر مردم بیشتر است؛ در نتیجه آنها با خواندن قرآن نکات دقیق تر و زیباترى را 
از آیات قرآن کشف مى کنند. بسیارى از دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان، قرآن را کتابى بى مانند معرفى 

کرده اند. یکى از دانشمندان بزرگ فرانسوى به نام »  ِار ِنست رنان  « چنین گفته است:
»در کتابخانٔه شخصى خود هزاران جلد کتاب سیاسى، اجتماعى و غیر آن دارم که آنها را بیش از یک 
بار نخوانده ام، ولى یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هرگاه احساس خستگى روحى 
مى کنم و مى خواهم درهایى از معارف و کمال بر روى من باز شود، آن را مطالعه مى کنم و هیچ گاه از زیاد 

خواندن آن خسته نمى شوم. این کتاب »قرآن« کتاب آسمانى مسلمانان است.«
٭    ٭    ٭

شما دانش آموز عزیز نیز احساس خود را دربارٔه قرآن بنویسید.
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ُزَمر: 23
خدا بهترین سخن را  نـازل کرد. 

قرآن در نگاه دانشمندان
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جلسۀ اّول 
درس دهم

تلفظ » ذ «
حرف » ذ « در فارسی مانند » ز « خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن، به صورت نوک زبانی و قراردادن زبان 

بین دندان، تلفظ می گردد.

تلفظ حرـوف

تلفظ « ذ »
حرف « ذ » در فارسی مانند « ز » خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن،

به صورت نوك زبانی و قراردادن زبان بين دندان تلفظ می گردد.
�َ�          ِاذا          ِ�اِـذِن � مانند:   اَ�ذُ          اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ذ » بخوانيد:
�ِ��ِن الر��� اَ�ذُ ِ�اـِهللا    مَِن الش
�َ� اَ��َمَت َعلَِ�� ِ�اَط ا�
ءَ  َ�ُ�اِهللا    َوا�َف�ُ� ِاذا �اـ
ِ�   مِن ُ�لّـِ  اَم رٍـ ِ�اِـذِن  َر ّ�ِ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ذ » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

مانند: 

اكنون این آیات را با رعایت تلفظ صحیح » ذ « بخوانید:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ذ »
حرف « ذ » در فارسی مانند « ز » خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن،

به صورت نوك زبانی و قراردادن زبان بين دندان تلفظ می گردد.
�َ�          ِاذا          ِ�اِـذِن � مانند:   اَ�ذُ          اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ذ » بخوانيد:
�ِ��ِن الر��� اَ�ذُ ِ�اـِهللا    مَِن الش
�َ� اَ��َمَت َعلَِ�� ِ�اَط ا�
ءَ  َ�ُ�اِهللا    َوا�َف�ُ� ِاذا �اـ
ِ�   مِن ُ�لّـِ  اَم رٍـ ِ�اِـذِن  َر ّ�ِ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ذ » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

آیات درس را گوش كنید و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحؤه تلفظ حرف » ذ « دقت كنید. شما نیز به این 
شیوه، فصیح و زیبا بخوانید.
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َک َک  فَاخلَع نَعلَیَک  اِن  مو��اِ�ّ� اَ�اَـَرب ها �ِدَي ی �اَت  فَلَّما
����ما ِ ِ��واِدال ُمَقدِس ُطوًي�وَاَ�اَـاخَ�تَُک فَاس�َِمع ل
�ةَ �ِ�ِکرـي لو اَ�اَـ   فَاعبُد��  َواَِقِ� الص  ا ّ ااِ�َه ِال � اَ�اَـاُهللا  ل اِن
� ��ما�َس ِ ِان الّساَعَۀءاِ�َۀٌ   اஐَاُداُخف�ا   لجِتُ زـي�ُ  َ�فٍس ب
� هُ   فََ�دي�ََع َهو �مُِن ِ�ا   وَااُ�و �َک َع�ا  مَن ل فَ��َ�ُصد
ُاَ�َ ـو قاَل ِ�َ� عَصاَي«  اََ�وَک� �مو  وَماتِلَک بِ�َمی�َِک ی

َو اَُهش ِ�ا عَ�� َغ�َم    َو لَِ� ��ا َ�ئئارُِب اُخرـي �قاَل 
�قاَل ُ�ها ��ٌۀ�َس�ها  فَاِ�اِ�َ� َح �َفاَلق� �مو اَلِقها ی
 �َواضُم� �َ َدَك اِل� �ا ول اَ�َف«  َسُ�عیُدها س�ََ�َاال َول
�لُِ�َِ�َک ٍء  ءا�َ ًۀ اُخرـي ءَ ِمن غَ�ِسو َجناِحَک   َ� رـُج َ�ضا
�قاَل ��ه{َط �ِفرِـَ�َن   ا �اِل �َ� �اٍّ االکُ�ِّي َ�ِ �ِمنءا
ل�  اَم رـي�َواحلُل ُعقَدةً َرّبِ اَ�ح ل� َص دري�َو �َّ�ِ
�ِمن لِسا���َ�فَقهواَ�ل��وَاجعَل ل� َوز�ًامِن اَهل
 اَزري�َواَ�ِکُه �� اَم رـي��َ� رـوَن اَِ��اُّشُدد�ِ ه ه
َک کُنَت ِ�ابَص�ًا� �َُسّبِحََک کَ��ًا�َونَذُکرـََك کَ��ًا�اِن

سوَرةُ طه
‘ ِت َرّ�ِهـ �مِن ِ�ئئا لَِک َ� زـي مَن اََ�َف    َو لَ� ُ�و ��ََو
َوَ�عَذاُب األ ِخرَـةِ اََشد  َواَ����اَفَلَم َ�ِد �َهُم   َ� اَهلَکنا
ٍ �لَِک َألف� ذ ِکِ�ِ�‘ ِان مشوَن ف� َمس َ قَبَ�ُ� ِمَن الُ�رـوِن   ی
ا َ�َِمٌۀ َسبَقَت ِمن َرّ�َِک   َ�اَن ِ�زـامًا �َولَول ه�اُولِ� ال ِ ل
ح ِ��َ مِد �فَاصِ� عَ�� ما َ�قولوَن    َوَسّ�ِ َواََجٌل مُسَّمً
یِل يِ ال مِس  َوقَبَل ُ�وِ�ا «َومِن �ا�اـ َرّ�َِک   قَبَل طُلوِع الش
ن َعی�َیَک ُمد َ ات �َول َک َ�� ارِ   َ�عَل �ح   َواَ�رـاَف ال فََسّ�ِ
�ا   لَِ��َِ�ُم فیِه‘ ��ةِ ا اَزوااًج   ِم�ُم زَهرَـةَ الحَیو  عنابِه�ماَم �ِال
ةِ   وَاصطَِ� لو وَ�ُ� اَهلََک ِ�اـلص� ��َورِزُق رَّ�َِک خَ�ٌ  َواَب
� قوي��ِا�َسئئَلَُک رِزقًا « َ�ُن َ�زُقَُک ۀ َوا�عاِقبَۀُ ل ‘ ل َ�َ
َُۀ ما  ‘  اََولَم �َ أِ�ِ� َ�ّ�ِ ا�َ أ��ا ِ�ئئا�ۀٍَـ ِمن َر�ِّهـ َوقالوا لَول
�ِعَذاٍب مِن قَب�ِ �ُ �اَهلَـک َولَواَّ�اـ� �اول ُحِف ال فِ�الص
َِک   مِن قَبِل �ِبَع �ا ا   فَنَ� ً   اَرَسَ� ِالَ�نا رَسول ا لَقالوا رَ��ا لَول
اَن َ�ِ�ل    َو َ� زـي �  قُل ُ�لٌّ  مَُ�َ�ٌِّص     فََ�َ�صوا«  
� ِوّيِ   َومَِن اه�َدي اِط الس ُب الّ�ِ �َفََسَ�علَموَن مَن ا

سوَرةُ طه

قرآن کامل 321
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

...ِاصـِبـر1

...َسـِبّـح2ۡ

قبل از، ...َقـبـل3
...ِرزق4

معناکلمهردیف

خوب، ... ، ...َخـیـر5
ماَنـحـُن6

...عاِقـَبـة7

تقوا، ...َتـقـوٰی8

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

: :          2ــ   1ــ  

: :          4ــ   3ــ  

: :          6ــ   5  ــ  

پیش از  ،  تسبیح گوی  ،  صبور و شکیبا باش  ، 
روزی      ،  بهتر، بهترین  ،  پرهیزکاری  ،  عاقبت

فعالیت اّول

فعالیت دوم

آموزش مفاهیم

٭ حرف »بـ« در اینجا به صورت »با« یا »همراه با« معنا می شود.

٭
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الفـ  خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 316 تا 321 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه این آیات و عبارات قرآنی از سورٔه طه را کامل کنید.

1ــ    :      ........................... )مردم(؛

... 2ــ  
       و   ...   همراه با............،........................................

3ــ …          

           و .................... و پایدارتر است.

4ــ  

    و فرمان ده ...   ... را به  ... و در این کار صبور و شکیبا باش؛

: 5  ــ

    از تو   ... نمی خواهیم؛

: 6  ــ

    ...   ... روزی می دهیم به تو،

7ــ 

… … …  ...   ...    

ج ـ از صفحٔه 318 سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

1ــ                                                          2ــ                                                         3ــ 

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

د ــ از صفحٔه 320 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی دربارهٔ درخواست از خداوند برای افزایش علم و 
دانش انتخاب کنید. در دورهٔ ابتدایی نیز با این پیام آشنا شده اید.
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جلسۀ دوم 

ءَ �� ��ا � ا�َسَمُع الص  اُ� ِذرُُ�� ِ�اـ�َو�ِ�‘  َول قُل ِا� ما
َک �ُه� َ�فحٌَۀ ِمن َعذاِب َرّ�ِ ِاذا ما ُ�َذروَن � َوَ�نِئ َمس
   ِاّ�اـ ُک�ّاظلِمَ��َونََضُع ال َمواز َ� الِقسَط َویلَ�ا � لَ�َقولُن
لِ�َوِ� القِ�مَِۀ   فَالاُ�ظلَُ� نَفٌس َش�ً�ا « َو ِان ஐاَن ِم�قاَل َحبٍۀ
ِمن خرَـَدٍل اََ��ا ِ�ا ‘َوَک�� ِ�ا حِسبَ��َوَ�قَد ءاَ��ا
ًء   َو ِذ�رًـا  لِلُم�قَ� � مو� َوهرـوَن ا�ُفرقاَن   َوِض�ا
ُ� ِ�اـ��َیِب   َوُ� ِمَن الّساَعِۀُمشِفقوَن� �َشوَن َر�َ �َ� � اِّ
ـ اَن�ُ� لَه{ُمنکرِـوَن� ذا ِذ�رٌـ ُمباَرٌك    اَ�َ�ل�هُـ‘  اَفَ  َوه
 ِا�رـه�َ رُشَده{ ِمن قَبُل   َوکُ�ّا بِه علِمَ�� َولََقد ءاَ��ا
کِ ـفوَن اَنُ� �َهاع � ل ِذِه ال�ما�ُل   اِّ ماه  اَ�ِه َوَ�ِمه ِ ِاذقاَل ل

ِبدَ� � قاَل لََقد ُکنُ�  � ءَ� �َها  ءا�� � قالوا َوَ���
لٍـ ُمبٍ� � قالوا اَِج��َنا ِ�اـلَ�ّقِ ُُ�   �� َضل و اَنُ�  َو ءا��
ِت و مـ الس َرب   ��ُ ِعبَ� � قاَل بَل َرب اَ� اََ�  ِمَن اللْـّ
ِهدَ�� �� فَطرََـُهنـ    َواَ�اَـ َع�� ذِ�ُ� ِمَن الشّْ � اَرِض   اِّ َوال
اَ��َدن اَصنامَُ�   �َعَد اَن ُ�َولّوا ُمدِ�رـَ�� َ َوَ�ِهللا ل

اَ�ِ�اِء سوَرةُ ال
ءَ �� ��ا � ا�َسَمُع الص  اُ� ِذرُُ�� ِ�اـ�َو�ِ�‘  َول قُل ِا� ما
َک �ُه� َ�فحٌَۀ ِمن َعذاِب َرّ�ِ ِاذا ما ُ�َذروَن � َوَ�نِئ َمس
   ِاّ�اـ ُک�ّاظلِمَ��َونََضُع ال َمواز َ� الِقسَط َویلَ�ا � لَ�َقولُن
لِ�َوِ� القِ�مَِۀ   فَالاُ�ظلَُ� نَفٌس َش�ً�ا « َو ِان ஐاَن ِم�قاَل َحبٍۀ
ِمن خرَـَدٍل اََ��ا ِ�ا ‘َوَک�� ِ�ا حِسبَ��َوَ�قَد ءاَ��ا
ًء   َو ِذ�رًـا  لِلُم�قَ� � مو� َوهرـوَن ا�ُفرقاَن   َوِض�ا
ُ� ِ�اـ��َیِب   َوُ� ِمَن الّساَعِۀُمشِفقوَن� �َشوَن َر�َ �َ� � اِّ
ـ اَن�ُ� لَه{ُمنکرِـوَن� ذا ِذ�رٌـ ُمباَرٌك    اَ�َ�ل�هُـ‘  اَفَ  َوه
 ِا�رـه�َ رُشَده{ ِمن قَبُل   َوکُ�ّا بِه علِمَ�� َولََقد ءاَ��ا
کِ ـفوَن اَنُ� �َهاع � ل ِذِه ال�ما�ُل   اِّ ماه  اَ�ِه َوَ�ِمه ِ ِاذقاَل ل

ِبدَ� � قاَل لََقد ُکنُ�  � ءَ� �َها  ءا�� � قالوا َوَ���
لٍـ ُمبٍ� � قالوا اَِج��َنا ِ�اـلَ�ّقِ ُُ�   �� َضل و اَنُ�  َو ءا��
ِت و مـ الس َرب   ��ُ ِعبَ� � قاَل بَل َرب اَ� اََ�  ِمَن اللْـّ
ِهدَ�� �� فَطرََـُهنـ    َواَ�اَـ َع�� ذِ�ُ� ِمَن الشّْ � اَرِض   اِّ َوال
اَ��َدن اَصنامَُ�   �َعَد اَن ُ�َولّوا ُمدِ�رـَ�� َ َوَ�ِهللا ل

اَ�ِ�اِء سوَرةُ ال

قرآن کامل 326



 

 

94

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

  ...    ،   جمع: ءاباءَاب، َابو، َابا، َابی5

بودید، هستیدُکـنـُتـم6

 ...َضـالل7

معناکلمهردیف

قطعًالَـَقـد1

بخشیدیم به، دادیم بهءاَتـیـنا2

بودیم، هستیمُکـّنـا3

...عالِـم4

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

:1 2ــ    : 1ـ 

: 4ــ    : 3ــ 

: 6  ــ    : 5  ــ 

پدر  ،  روشن  ،  دانا  ،  گمراهی

فعالیت اّول

فعالیت دوم

١ــ گاهی بهتر است کلمه ای که جمع است )عاِلمیَن( در فارسی مفرد معنا شود.

آموزش مفاهیم
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الف ـ خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز درخانه یک صفحه از صفحات 322 تا 327 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمده است کامل کنید و شمارٔه آیٔه مربوط را مقابل آن 

بنویسید.

انبیاء:آیۀ … 1ــ  

       ............................... )وسیله( تذکر و هدایت شماست،  پس آیا................

انبیاء:آیۀ … 2ــ     

...................................      

3ــ                               انبیاء:آیۀ …

      و ............  آب     ...    ...   زنده ای را؛ ................... 

انبیاء:آیۀ … 4ــ  

..............................................................      

5 ــ                        انبیاء:آیۀ …

      ...: بلکه ..................................  پدید آورد آنها را.

ج ـ از صفحٔه 324 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

1ــ                                                          2ــ                                                     3ــ 

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

باید از افراد دانا  د ـ از صفحٔه 322 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی دربارٔه  اینکه سؤاالت خود را 
بپرسیم، انتخاب کنید. در دورهٔ ابتدایی نیز با این پیام آشنا شده اید.
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            انفال: 2
مؤمنان راستین کسانی هستند که چون خدا یاد شود دل هایشان  بلرزد  و هنگامی که آیات الهی 

بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد؛ آنها بر پروردگارشان توکل می کنند.

٭ــ تالوت آیات ١ تا ٩ سورٔه تکویر را با صدای عبدالباسط گوش کنید.

حتماً این آیات را بارها با آن صوت دلنشین و معروف شنیده اید و مى دانید کسى که این آیات را به آن زیبایى تالوت 
مى کند » استاد عبدالباسط « است. او در سال 1307 هجری شمسی در مصر به دنیا آمد و در سن ده سالگى موفق 
به حفظ کامل قرآن شد. او در رشتٔه قرائت قرآن بسیار مهارت یافت، به طورى که کمتر قارى قرآنى توفیق یافته 

است قرآن را به زیبایى او تالوت کند. 
افراد  بعضى کشورها،  در  که  به طوری  تالوت مى کرد  تمام  زیبایی  به  را  قرآن  عبدالباسط در کشورهای مختلف 
غیرمسلمان با شنیدن تالوت جّذاب و زیباى او، مسلمان مى شدند. از جمله تالوت هاى مشهور او قرائت سوره هاى 
حمد، مریم، حشر، تکویر و شمس است.عبدالباسط در سال 1367 هـ.ش در سن شصت سالگى درگذشت. او از 

قاریانى بود که توان و هنر خود، یعنى صداى دلنشین و تالوت زیبایش را در راه معرفى و تبلیغ قرآن کریم صرف کرد.

قاریان بزرگ، تالوت قرآن را از جلسات قرآنِى مدارس و مساجد شروع کرده اند.

استاد عبدالباسط

٭
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جلسۀ اّول 
درس یازدهم

تلفظ » ظ «
حرف » ظ « در فارسی مانند » ز « خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن، مثل ذال به صورت نوک زبانی، ولی 

درشت و پر تلفظ می گردد.

تلفظ حرـوف

تلفظ « ظ »
حرف « ظ » در فارسی مانند « ز » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

مثل ذال به صورت نوك زبانی، ولی درشت و پر، تلفظ می گردد.
لُماِت لظ مانند:   اِّ��َظ�ِ�          �فِ ـظًا          اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ظ » بخوانيد:

ا��َظ�ِ�     َوِ�َحمِده �َِّ ُسبحاَن  َر ب
َوُه َوا��َِل ا��َظ�ُ�
فَاهللاُ َخ�ٌ  �فِ ـظًا

لُماِت   ِالَ� ا�ّ�ورِ
رِـُجُه�  مَِن الظ �ُ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ظ » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

مانند: 

اكنون این آیات را با رعایت تلفظ صحیح » ظ « بخوانید:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ظ »
حرف « ظ » در فارسی مانند « ز » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

مثل ذال به صورت نوك زبانی، ولی درشت و پر، تلفظ می گردد.
لُماِت لظ مانند:   اِّ��َظ�ِ�          �فِ ـظًا          اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ظ » بخوانيد:

ا��َظ�ِ�     َوِ�َحمِده �َِّ ُسبحاَن  َر ب
َوُه َوا��َِل ا��َظ�ُ�
فَاهللاُ َخ�ٌ  �فِ ـظًا

لُماِت   ِالَ� ا�ّ�ورِ
رِـُجُه�  مَِن الظ �ُ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ظ » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

آیات درس را گوش كنید و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحؤه تلفظ حرف » ظ « دقت كنید. شما نیز به این 
شیوه، فصیح و زیبا بخوانید.
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� اَرِض ال   ِالَ� ال نَـ الّر�َ� عاِصَفًۀ    َ� رـي ِ�اـَم رِـهَو لُِسلَ�م
 �ِ� � لِمَ��َوِمَن الشٍءع�َ  ِّ�ُِرَـکنا ��ا ‘َوُ��ّا ب �
لَِک «  َوُ�ّ�ا �َهُ� مَن َ�غوصوَن لَه{   َو�َعَملوَن َعَمًالا دوَن ذ
   َواََ� �ال َ�ِ اَ�ّ� َمس   }ه �َر ِفظَ��َواَّ�وَب    ِاذ �دي ح

 » ٍ ِ�َ� � فَاستََج�ا لَه{   فَکََش�ا ما ِ�هـ ِمن ُ�ّ اَرَحُ� الرّْ
ُه اَهَ�{  َوِمثَ�ُ� َمعَ ـهُ�   رَ�ًَۀ ِمن ِعنِد�   َو ذِکرـي ���ََوءا
�َ�ِ لِلعبِدَ��َواِ�عیَل َواِدر�َ� َوذَاالِکفِل«   ُ�ٌّ ِمَن الصّْ
لِ�َ� �    «  ِا�هُ�  ِمَن الصّْ هُ�  ف� َر�َ�ِ�ا �َو اَدخَل  �
َو ذَاال�ّوِ�    ِاذ ذََ�َ ُمغاِضبًا    فََظ� اَن لَن َ�قِدَر َعلَ�ِه
�ََک   ِا�ّ� ُکنُت �اََ�   ُسب  ا  ِا�َه ِاّل ا فَنادي فِ� الظلُمِت   اَن ل
هُـ مَِ� الَ��ِّ‘  �� ��َِمَن الظّْلـِمَ� � فَاسَ�جَ�ا لَه{   َو
   ِاذ �دي َر� ه{ ِم�َ��َو زَکرَِـّ�اـ لَِک �ُ ـ}ـِج� ا�ُمو ��ََو
رِ�َ��فَاسَ�َ�بنا لَه{ ا�َ َذر�� فرَـًدا  َواََ� خَ�ُا�و َرّبِ ل
ِ�َن �ُ� ُم ���ا �ِا  » }َواَصلَ��ا لَه{ َزوَجه   ��َ}َوَوَه�ا لَه
فِ� الخَ�ِت    َویَد�َ�ا رََغبًا  َورََهبًا   وَ���ا لَناخِشعَ��

اَ�ِ�اِء سوَرةُ ال

� اَرِض ال   ِالَ� ال نَـ الّر�َ� عاِصَفًۀ    َ� رـي ِ�اـَم رِـهَو لُِسلَ�م
 �ِ� � لِمَ��َوِمَن الشٍءع�َ  ِّ�ُِرَـکنا ��ا ‘َوُ��ّا ب �
لَِک «  َوُ�ّ�ا �َهُ� مَن َ�غوصوَن لَه{   َو�َعَملوَن َعَمًالا دوَن ذ
   َواََ� �ال َ�ِ اَ�ّ� َمس   }ه �َر ِفظَ��َواَّ�وَب    ِاذ �دي ح

 » ٍ ِ�َ� � فَاستََج�ا لَه{   فَکََش�ا ما ِ�هـ ِمن ُ�ّ اَرَحُ� الرّْ
ُه اَهَ�{  َوِمثَ�ُ� َمعَ ـهُ�   رَ�ًَۀ ِمن ِعنِد�   َو ذِکرـي ���ََوءا
�َ�ِ لِلعبِدَ��َواِ�عیَل َواِدر�َ� َوذَاالِکفِل«   ُ�ٌّ ِمَن الصّْ
لِ�َ� �    «  ِا�هُ�  ِمَن الصّْ هُ�  ف� َر�َ�ِ�ا �َو اَدخَل  �
َو ذَاال�ّوِ�    ِاذ ذََ�َ ُمغاِضبًا    فََظ� اَن لَن َ�قِدَر َعلَ�ِه
�ََک   ِا�ّ� ُکنُت �اََ�   ُسب  ا  ِا�َه ِاّل ا فَنادي فِ� الظلُمِت   اَن ل
هُـ مَِ� الَ��ِّ‘  �� ��َِمَن الظّْلـِمَ� � فَاسَ�جَ�ا لَه{   َو
   ِاذ �دي َر� ه{ ِم�َ��َو زَکرَِـّ�اـ لَِک �ُ ـ}ـِج� ا�ُمو ��ََو
رِ�َ��فَاسَ�َ�بنا لَه{ ا�َ َذر�� فرَـًدا  َواََ� خَ�ُا�و َرّبِ ل
ِ�َن �ُ� ُم ���ا �ِا  » }َواَصلَ��ا لَه{ َزوَجه   ��َ}َوَوَه�ا لَه
فِ� الخَ�ِت    َویَد�َ�ا رََغبًا  َورََهبًا   وَ���ا لَناخِشعَ��

اَ�ِ�اِء سوَرةُ ال

قرآن کامل 329 ـ 328
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمهردیف

...َذَهـَب ١

گمان کردَظـن٢َّ

...، صدا زدنادی٣ٰ

پاک و بی عیب استُسبـحاَن٤

معناکلمه ردیف

بودم، هستمُکـنـُت٥

ـیـنا٦ ...َنـجَّ

غم، ...َغـّم٧

این چنینَکـٰذلِـَك٨

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

: ٢ــ  ١ــ  : 

: ٤ــ   : ٣ــ  

 :1
٦ــ ُسـبـحانَـه و ِه:   ٥ــ ُسـبـحاَن الـلٰـّ

: ٨ــ  ٧ــ ُسـبـحانَـك2 اَ  نـَت َوِلـیُّـنا:  

نجات دادیم  ،  اندوه و ناراحتی  ،  رفت  ،  ندا کرد 

فعالیت اّول

فعالیت دوم

١ــ ُسـبۡـحانَـه و = ُسبۡحاَن + ه: پاک و بی عیب)است( او                              ٢ــ ُسـبۡـحـانََك = ُسبۡحاَن + ك : پاک و بی عیب )هستی( تو.

آموزش مفاهیم



 

 

100

الف ـ خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 328 تا 333 قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمٔه این آیات و عبارات قرآنی از سورهٔ انبیاء را کامل کنید. 

١ــ  

       وحضرت یونس ...   ...   با خشم و ناراحتی، 

٢ــ  

    ...  ...  که ما بر او سخت نمی گیریم! 

٣ــ  

...................................................      

٤ــ  

      ............ ، قطعاً من ..................................

٥ــ 

      ... دعای او را پذیرفتیم و ........................

٦ــ 

      و       ...       نجات می دهیم       ...       را

ج ـ از صفحٔه 330 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی نوشته و معنا کنید. 

١ــ                                                            ٢ــ                                                           ٣ــ 

١ــ منظور از ظلمات، زمانی است که حضرت یونس به خاطر ترک کردن قوم خودش، به فرمان و خواست خداوند در شکم ماهی 
بزرگی قرار گرفت.

٢ــ ُننجی خوانده می شود.

1

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

د ـ از صفحٔه 331 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی انتخاب کنید. این پیام می گوید پیامبر اکرم برای همٔه 
جهانیان و همٔه مردم رحمت است.

2
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�َ� َ�َفرواف� ِ��َ ٍۀ مِنُه   تَحّ �َ أتَِ�ُُ� الّساَعُۀ ا�زَـاُل ا� َول
بَ��ًَۀ    اَو�َ أتَِ�ُ� َعذاُب َ�ٍ� َع��ٍ��اِّ�ُملُک َ�َمِ�ٍ� ِهللاِ
ِت لِ�! �َ� ءامَنوا     َوَعِملُواالصّْ ���َ ‘ �ُ�َ�َ  �ُ�ُ�َ
ِ�نا �وبا ِ��ا ��ََکَ�رـوا   َو �َ� ف� َج�ِّْت ال�ع�ِ�� َوا�
�َ� هاَجرـواف� َس�یِل اِهللا ئَِک �َهُ� َعذاٌب ُمهٌ��َوا� فَاُو�
ُُ� اهللاُ ِرزقًاحََسنًا « َو ِان اهللاَ َ�ُهَو �َا   اَوما�ا   لََ�ُزق قُتِلو ��ُ
ا َ�َضو�هَـ{‘ َو ِان اهللاَ زِ�َ� � لَ�ُدِخلَ�هُ� ُمدَ�ً خَ�ُالرّْ
لَِک ‘ َومَن عاقََب �ِ ِمثِل ما �قَِب �ِ هعَل�ٌ� حَل�ٌ� � ذ�َ
� ُه اُهللا ‘ ِا� اهللاَ َ�عَُ�وٌّ َغفوٌر � �ُ� �ُِ�َ� َعلَ�ِه   لَ�َ�ُ�َ
�ِ� اَر فِ� ال �اِر    َو�ِ�ُج ال �فِ� ال �َ� ذلَِک ِ�اـَن اهللاَ   �ِ�ُج ال
َواَن اهللاَ َ�یٌع َ�صٌ� � ذلَِک ِ�اـَن اهللاَ ُه َوالَ�ق    َو اَن ما
یَد�َن ِمن دو�ِ ه ُهَوالباِطُل   َواَن اَهللا ُهَوا�عَِل الکَب�ُ�
اَرُض ًء     فَ�ُصِ�ُح ال ِء ما ما اهللاَ   اَ�زَـَل ِمَن الس �َاَلَ� َ�رَـ ا
ِت و مـ اهللاَ  لَ��ٌ� خَب�ٌ  �  لَه{ ما  فِ� الس �ةً  ‘  ِا �َ�ُ
اَرِض ‘ َو ِا� اهللاَ    َ�هُـَوا��َ�ِ� الَ���ُد � َوما فِ� ال

سوَرةُ الَ�ّجِ

�َ� َ�َفرواف� ِ��َ ٍۀ مِنُه   تَحّ �َ أتَِ�ُُ� الّساَعُۀ ا�زَـاُل ا� َول
بَ��ًَۀ    اَو�َ أتَِ�ُ� َعذاُب َ�ٍ� َع��ٍ��اِّ�ُملُک َ�َمِ�ٍ� ِهللاِ
ِت لِ�! �َ� ءامَنوا     َوَعِملُواالصّْ ���َ ‘ �ُ�َ�َ  �ُ�ُ�َ
ِ�نا �وبا ِ��ا ��ََکَ�رـوا   َو �َ� ف� َج�ِّْت ال�ع�ِ�� َوا�
�َ� هاَجرـواف� َس�یِل اِهللا ئَِک �َهُ� َعذاٌب ُمهٌ��َوا� فَاُو�
ُُ� اهللاُ ِرزقًاحََسنًا « َو ِان اهللاَ َ�ُهَو �َا   اَوما�ا   لََ�ُزق قُتِلو ��ُ
ا َ�َضو�هَـ{‘ َو ِان اهللاَ زِ�َ� � لَ�ُدِخلَ�هُ� ُمدَ�ً خَ�ُالرّْ
لَِک ‘ َومَن عاقََب �ِ ِمثِل ما �قَِب �ِ هعَل�ٌ� حَل�ٌ� � ذ�َ
� ُه اُهللا ‘ ِا� اهللاَ َ�عَُ�وٌّ َغفوٌر � �ُ� �ُِ�َ� َعلَ�ِه   لَ�َ�ُ�َ
�ِ� اَر فِ� ال �اِر    َو�ِ�ُج ال �فِ� ال �َ� ذلَِک ِ�اـَن اهللاَ   �ِ�ُج ال
َواَن اهللاَ َ�یٌع َ�صٌ� � ذلَِک ِ�اـَن اهللاَ ُه َوالَ�ق    َو اَن ما
یَد�َن ِمن دو�ِ ه ُهَوالباِطُل   َواَن اَهللا ُهَوا�عَِل الکَب�ُ�
اَرُض ًء     فَ�ُصِ�ُح ال ِء ما ما اهللاَ   اَ�زَـَل ِمَن الس �َاَلَ� َ�رَـ ا
ِت و مـ اهللاَ  لَ��ٌ� خَب�ٌ  �  لَه{ ما  فِ� الس �ةً  ‘  ِا �َ�ُ
اَرِض ‘ َو ِا� اهللاَ    َ�هُـَوا��َ�ِ� الَ���ُد � َوما فِ� ال

سوَرةُ الَ�ّجِ

قرآن کامل 339 ـ 338
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جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمه ردیف
بـوا بِـ٦       ...، انکار کردندکَـذَّ
آنهاُاوٰلـئِـَك ٧
خوارکنندهُمـهیـن٨

نیکو، ...َحـَسـن ٩
...راِزق١٠

معناکلمهردیف
...ُمـلـك ١

...َیـوَمـئِـٍذ٢
...ءاَمـنوا٣

...نَـعیـم٤
...کَـَفـروا٥

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

: :      ٢ــ  ١ــ 

: :    ٤ــ   ٣ــ 

: :    ٦ــ   ٥ــ  

: :    ٨ ــ  ٧ــ  

: :   ١٠ــ   ٩ــ  

پرنعمت  ،  ایمان آوردند  ،  کافر شدند   ،  آن روز  ،  
تکذیب کردند  ،  روزی دهنده  ،  فرمانروایی  ،  خوب 

فعالیت اّول

فعالیت دوم

آموزش مفاهیم
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الف ـ خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 334 تا 339 قرآن کریم را بخوانید. 

بـ  ترجمٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیٔه مربوط را در مقابل آن بنویسید. 

١ــ 

      آیا نمی بینی ...  ... را سجده می کنند هر کس که...  ... و ...   ...  ... است 

حج،آیۀ …  

و نیز   ...    و   ...    و    ...      و      ...   و     ...    و جنبندگان  و     ...       ...    ...   ؛ 

٢ــ                     حج،آیۀ …

      ...  ...  دفاع می کند ...  ...      ...

٣ـ                      حج،آیۀ …

     و ...   ...  ...  یاری  ...      ...     است. 

٤ــ 

،.......................................       

حج،آیۀ …            

       ...  ... آمرزش  و  ...   ارزشمندی است. 

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

ج ـ از صفحٔه ٣٣٧ قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی نوشته و معنا کنید. 
١ــ                                                          ٢ــ                                                             ٣ــ 

بهترین روزی دهنده است،  اینکه خداوند  پیام زیبا و کوتاه قرآنی دربارٔه  ـ از صفحٔه 339 قرآن کریم یک  د 
انتخاب کنید.
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                             آل عمران، ١٦٩
و هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، 

بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. 

قرآن در جبهه

پس از نماز صبح، در گوشه ای از خاکریز، خودم را رها می کنم. هنوز چشمان خسته ام نیمه باز است 
کمین  ما  می گیرند.  پشت خاکریزها سنگر  در  به سرعت  بچه ها  می کند،  غافلگیرم  انفجاری  که صدای 

خورده ایم….
نیروهای زرهی دشمن در حال نزدیک شدن هستند. حلقٔه محاصره لحظه به لحظه تنگ تر می شود. از 
یک سو نیروهای ما خسته هستند و به استراحت نیاز دارند و از سوی دیگر ارتباط ما با نیروهای خودی، 
نداریم.  دیگری  اسلحٔه  آر.پی.جی،  و  کالشینکف  مانند:  از سالح های سبک  غیر  و  است  شده  قطع 

خاکریزهای کوتاه کنار جاده کاماًل در تیررس تانک های دشمن قرار دارد. 
با تعّجب می بینم که غالمرضا  به کاری مشغول هستند،  در چنین موقعّیت خطیری که بچه ها هریک 
صالحی بدون توجه به این همه هیاهو، در گوشه ای نشسته و درحالی  که قرآن کوچکی در دست دارد، 
آرام زمزمه می کند. شگفت زده از او می پرسم برادر عزیزم، در این وضعیت، کاری الزم تر از خواندن قرآن 
پیدا نمی شود؟! نگاهی به من می کند و با تبسم می گوید: »قرآن به انسان آرامش و نیرو می دهد و من در این 
شرایط به این نیرو و آرامش نیاز دارم«. دقایقی به خواندن قرآن ادامه می دهد و بعد قرآن را می بوسد و در 

جیب روی سینه اش می گذارد و همراه با بچه های آر.پی . جی زن داخل شیار می شود. 
باران گلولٔه تانک لحظه به لحظه شدیدتر می شود. ناگهان غالمرضا را می بینم که با یک حرکت، خود 
را جلوی تانک دشمن می رساند و آن را هدف قرار می دهد و به آتش می کشد. با توقف این تانک، تقریبًا 
جاده مسدود شده و در عرض چند دقیقه تعداد دیگری تانک متوقف می شود. فریاد »اللّٰه اکبر« از هرسو 

به گوش می رسد و بچه ها از خاکریزها سرازیر می شوند ….
غالمرضا بار دیگر آر.پی.جی را آماده می کند، ولی این بار قبل از فریاد تکبیر، گلوله ای هوا را می شکافد 

و بر پیشانی بلندش می نشیند. صدای آخرین »اللّٰه اکبر« او با پرواز روح پاکش به آسمان می رود. 
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جلسۀ اّول 
درس دوازدهم

تلفظ » ض «
حرف » ض « در فارسی مانند » ز « خوانده می شود، ولی در قرائت قرآن، مثل ظا به صورت نوک زبانی و 

درشت، ولی محكم تلفظ می گردد.

تلفظ حرـوف

تلفظ « ض »
حرف « ض » درفارسی مانند « ز » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

مثل ظا به صورت نوك زبانی و درشت، ولی محكم تلفظ می گردد. 
�َ�� لض لّ�اـّ�َ�          اَ�َ�َض          اِّ ل َمغضوِب          اِّ مانند:   اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ض » بخوانيد:
َغ�ِا�َمغضوِب َعلَِ��

�َ�ّا الّ�اـ َ َو ل
��  اَ�َ�َض َظهرَـَك � اِّ
�َ�� رَح� َعبَدَك الض اٍّ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ض » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

مانند: 

اكنون این آیات را با رعایت تلفظ صحیح » ض « بخوانید:

تلفظ حرـوف

تلفظ « ض »
حرف « ض » درفارسی مانند « ز » خوانده می شود، ولی درقرائت قرآن،

مثل ظا به صورت نوك زبانی و درشت، ولی محكم تلفظ می گردد. 
�َ�� لض لّ�اـّ�َ�          اَ�َ�َض          اِّ ل َمغضوِب          اِّ مانند:   اِّ

اكنون اين آيات را با رعايت تلفظ صحيح « ض » بخوانيد:
َغ�ِا�َمغضوِب َعلَِ��

�َ�ّا الّ�اـ َ َو ل
��  اَ�َ�َض َظهرَـَك � اِّ
�َ�� رَح� َعبَدَك الض اٍّ

آيات درس را گوش كنيد و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحوۀ تلفظ 
حرف « ض » دقت كنيد. شما نيز به اين شيوه فصيح و زيبا بخوانيد.

آیات درس را گوش كنید و ضمن توجه به صحت قرائت، به نحؤه تلفظ حرف » ض « دقت كنید. شما نیز به 
این شیوه، فصیح و زیبا بخوانید.
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�َ� َب َم�لٌَـ    فَاس�َِمعوا لَه{ ‘  ِا� ا� َها الّ�اُس    ُ�ِ �َاـ�
ُـقوا ذُ�ً�اـ    َو �َِواج�ََمعوا لَه{ « �َ د�َن ِمن دوِن اِهللا    لَ� َ�ل
ا �َس�َ�ِ��وُه  ِم�ُ�‘  �اـُ� َش��ًا     ل ��َو  ِا�  �َسلُ�ُهُ� ا
‘قَدِره َضُعَف الّطالُِب   َوال َمطلوُب� ما قََدرُوااهللاَ َحق

ـ ِۀ   َ��ِ ِا� اهللاَ َ�َقِويٌّ َ���ٌ� اِّهللاُ �َصطَـ�� مَِن ال َمل
ُرُ�ًالا     َو مَِ� الّ�اِس ‘   ِا� اهللاَ  َ��ٌع �َصٌ�  � َ�علَُ�
اُمورُ� ما َ�َ� اَ� دِ��   َوماخَلـَ�هُ�‘ َو ِالَ� اِهللا ُ�َجُع ال
رَ�عوا   َواسُ�دـوا   َواعُ�دـوا �َ� ءامَنُوا   اٍّ َهاا� �َاـ�
ُ�� ُ�فلِحوَ� � َر�ُ��    َواف ـعَلُواال�َ َ�      َ�عَل
َوج ـِهدوا فِ� اِهللا َحق ِجهاِده ‘ ُه َواجَ�اُ��   َوما َجعََل 
َ  اَ�ُ��  ِا�رـه�َ�‘ �َعلَ�ُ�� فِ� ا�ّ�ِ�  ِمن َحرَـٍج ‘ ِم
ذا   لِ�َکوَن الرسوُل ُهَوَ�ّ�!ُ�ُ� ال ُمسلِمَ� ِمن قَبُل  َوف� ه
ءَ عَ لَ ال�ّاِ�‘ َ��ًدا َعلَ�ُ��     َوتَ�و�ا  ُ�َدا

ةَ     َواعَ�ِصموا ِ�اـِهللا  و�ةَ    َوءا�ُواالز لو اـَ��ُمواالص�َ
ُه َو َمول�!ُ��  «   فَ�ِعَ� ا�َمول�     َو ِ�عَ� ال�ص�ُ  �

سوَرةُ الَ�ّجِ

�َ� َب َم�لٌَـ    فَاس�َِمعوا لَه{ ‘  ِا� ا� َها الّ�اُس    ُ�ِ �َاـ�
ُـقوا ذُ�ً�اـ    َو �َِواج�ََمعوا لَه{ « �َ د�َن ِمن دوِن اِهللا    لَ� َ�ل
ا �َس�َ�ِ��وُه  ِم�ُ�‘  �اـُ� َش��ًا     ل ��َو  ِا�  �َسلُ�ُهُ� ا
‘قَدِره َضُعَف الّطالُِب   َوال َمطلوُب� ما قََدرُوااهللاَ َحق

ـ ِۀ   َ��ِ ِا� اهللاَ َ�َقِويٌّ َ���ٌ� اِّهللاُ �َصطَـ�� مَِن ال َمل
ُرُ�ًالا     َو مَِ� الّ�اِس ‘   ِا� اهللاَ  َ��ٌع �َصٌ�  � َ�علَُ�
اُمورُ� ما َ�َ� اَ� دِ��   َوماخَلـَ�هُ�‘ َو ِالَ� اِهللا ُ�َجُع ال
رَ�عوا   َواسُ�دـوا   َواعُ�دـوا �َ� ءامَنُوا   اٍّ َهاا� �َاـ�
ُ�� ُ�فلِحوَ� � َر�ُ��    َواف ـعَلُواال�َ َ�      َ�عَل

َوج ـِهدوا فِ� اِهللا َحق ِجهاِده ‘ ُه َواجَ�اُ��   َوما َجعََل 
َ  اَ�ُ��  ِا�رـه�َ�‘ �َعلَ�ُ�� فِ� ا�ّ�ِ�  ِمن َحرَـٍج ‘ ِم
ذا   لِ�َکوَن الرسوُل ُهَوَ�ّ�!ُ�ُ� ال ُمسلِمَ� ِمن قَبُل  َوف� ه
ءَ عَ لَ ال�ّاِ�‘ َ��ًدا َعلَ�ُ��     َوتَ�و�ا  ُ�َدا

ةَ     َواعَ�ِصموا ِ�اـِهللا  و�ةَ    َوءا�ُواالز لو اـَ��ُمواالص�َ
ُه َو َمول�!ُ��  «   فَ�ِعَ� ا�َمول�     َو ِ�عَ� ال�ص�ُ  �

سوَرةُ الَ�ّجِ

قرآن کامل 341
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جدول زیر را با استفاده ازکلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

معناکلمه ردیف

...َاقـیـموا٥

...ءاتوا٦

...َمـوٰلی٧

...نَـصـیـر٨

معناکلمهردیف
...ِارکَـعوا ١

...ُاسـُجـدوا٢

انجام دهیدِافـَعـلوا٣

چه خوب.......استنِـعـَم ٤

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

: :      ٢ــ   ١ــ  

: :    ٤ــ   ٣ــ  

: :    ٦ــ   ٥ــ  

: :    ٨ــ   ٧ــ  

به پا دارید  ،  بپردازید  ،  رکوع کنید  ،  سجده کنید     ،  یاور  ،  سرپرست

فعالیت اّول

فعالیت دوم

آموزش مفاهیم
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الفـ  خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 340 تا 345 قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمٔه این آیه و عبارات پایانی سورهٔ حج را کامل کنید. 

١ــ  

.............................................................................       

٢ــ  

       ............................. موفق و رستگار شوید.

٣ــ  

      پس ..........................................

٤ــ  

       و تمّسک بجویید ....................... 

٥ــ  

....................................       

ج ـ از صفحٔه 340 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی نوشته و معنا کنید. 

١ــ                                                        ٢ــ                                                              ٣ــ

د ـ از صفحه 342 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی دربارهٔ رستگاری و موفقیت مؤمنان انتخاب کنید.

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:
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جلسۀ دوم 

ءَلوَن اَ��َسا   اَ�ساَب َ�َ�ُم َ�َمئٍِذ   َول فَاِذا�ُِفَخ فِ� الّصورِ   فَالا
ئَِک ُهُ� ال ُمفلِحوَن � � فَمَن �َُقَ� مَواز�ُه{    َ�اـُو�
ا اَ�ُفَسُه� خَِ�و  �َ� ئَِک ا� َومَن خَفت َمواز�ُه{    َ�اـُو�
ِحوَن � ِدوَن�تَلَفُح وُجوَهُهُ� ال�ّاُر   َوُ� ��ا�خ َ �َف� َجه
وبَن�قالوا �َالَم تَکُنءای� ُ�ل َعلَیُ�   فَکُنُ� ِ�ا تَُکّذِ
 اَخرـِجنا ا �لَّ��َراَغلَبَت َعلَ�اِ�قَوُ�ا    وَُک�ّاَ�ًماضا �َر
موِن ِ

اتَُ�ّ ِم�ا فَاِن ُعد� فَِاّ�اـظلِموَن�قاَل اخَسئئوا��ا َول
 ءاَمّ�ا    فَاغِفرلَنا ا �اَن فرَـیٌق ِمن ِعبادي    َ�قولوَن َرஐ}ه �ِا�
ّموُ� ِس�ِّ�ً    تَح ُ َذت �َوارَ�نا    َواََ� خَ�ُالرِّْ�َ��فَا
اَ�َسوُ� ِذکرـي   وَکُنُ� ِم�ُم تَضحَکوَن�ِا�ّ� َجَزُ�هُُ� الیَومَ
اَ رِض ـ َل َ� �َبِ�تُ� فِ� ال   ِ�زـوَن�ق ُ� ُهُ� الفا �َا   ابِ ماَصَ�و
ّدَ� َعَدَد ِسن َ��قالوا �َبِ�نا َ�ًما   اَوبَعَض َ�ٍ�   فَسئئَِل العا
ُ�� کُنتُ� تَعلَموَن� ا قَلیًالا «  لَو َان ـ َل ِان لَبِ��ُ� ِالّ   �ق
اُ�جَعوَن�  ماَخلَـق�ُ� َعَ�ًا   َواَ�ُ� ِالَ�ا ل اَفَحَِس��ُ� اَن
اُهَو رَب العَرِش الَکرـ�ِ�  ِا�َه ِالّ ا « ل اهللاُ ال َملُِک الحَق َلفََ�ع

سوَرةُ ا�ُمؤِمنوَن

ءَلوَن اَ��َسا   اَ�ساَب َ�َ�ُم َ�َمئٍِذ   َول فَاِذا�ُِفَخ فِ� الّصورِ   فَالا
ئَِک ُهُ� ال ُمفلِحوَن � � فَمَن �َُقَ� مَواز�ُه{    َ�اـُو�
ا اَ�ُفَسُه� خَِ�و  �َ� ئَِک ا� َومَن خَفت َمواز�ُه{    َ�اـُو�
ِحوَن � ِدوَن�تَلَفُح وُجوَهُهُ� ال�ّاُر   َوُ� ��ا�خ َ �َف� َجه
وبَن�قالوا �َالَم تَکُنءای� ُ�ل َعلَیُ�   فَکُنُ� ِ�ا تَُکّذِ
 اَخرـِجنا ا �لَّ��َراَغلَبَت َعلَ�اِ�قَوُ�ا    وَُک�ّاَ�ًماضا �َر
موِن ِ

اتَُ�ّ ِم�ا فَاِن ُعد� فَِاّ�اـظلِموَن�قاَل اخَسئئوا��ا َول
 ءاَمّ�ا    فَاغِفرلَنا ا �اَن فرَـیٌق ِمن ِعبادي    َ�قولوَن َرஐ}ه �ِا�
ّموُ� ِس�ِّ�ً    تَح ُ َذت �َوارَ�نا    َواََ� خَ�ُالرِّْ�َ��فَا
اَ�َسوُ� ِذکرـي   وَکُنُ� ِم�ُم تَضحَکوَن�ِا�ّ� َجَزُ�هُُ� الیَومَ
اَ رِض ـ َل َ� �َبِ�تُ� فِ� ال   ِ�زـوَن�ق ُ� ُهُ� الفا �َا   ابِ ماَصَ�و
ّدَ� َعَدَد ِسن َ��قالوا �َبِ�نا َ�ًما   اَوبَعَض َ�ٍ�   فَسئئَِل العا
ُ�� کُنتُ� تَعلَموَن� ا قَلیًالا «  لَو َان ـ َل ِان لَبِ��ُ� ِالّ   �ق
اُ�جَعوَن�  ماَخلَـق�ُ� َعَ�ًا   َواَ�ُ� ِالَ�ا ل اَفَحَِس��ُ� اَن
اُهَو رَب العَرِش الَکرـ�ِ�  ِا�َه ِالّ ا « ل اهللاُ ال َملُِک الحَق َلفََ�ع

سوَرةُ ا�ُمؤِمنوَن

قرآن کامل 349 ـ 348
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

معناکلمهردیف
... ، آفریدیمَخـلَـقـنـا ١

فرمانرواَمـلِـك٢
ارزشمند، گران قدرکَـریـم٣

معناکلمه ردیف
بیامرزِاغـِفـر٤
...ِارَحـم٥

...راِحـمیـَن٦

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید. 

٢ــ   :  : ١ــ  

: 4ــ    : 3ــ  

مهربانان  ،   خلق کردیم  ،    رحم و مهربانی کن

فعالیت اّول

فعالیت دوم

، یا َرّبی: ای پروردگار من، پروردگارا،  ١ــ َرِبّ = یا َرِبّ

1

آموزش مفاهیم
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الفـ   خواندن روزانهٔ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 346 تا 349 قرآن کریم را بخوانید. 

ب ـ ترجمـٔه این عبارات قرآنی را که در صفحات باال آمـده است کامـل کنید و شمارٔه آیٔه مربوط را، مقابـل 

آن بنویسید. 

١ــ 

       و …  …  …  که زنده می کند و می میراند.

مؤمنون، آیهٔ …           

       و از اوست آمد و شد  …  و  …    ؛ پس آیا ..............؟!

مؤمنون، آیهٔ … ٢ــ    

       و  … :   …    پناه می برم …  …  … وسوسه های   … 

مؤمنون: آیهٔ … ٣ــ    
       و … :    …     …     و   ................................

ج ـ از صفحٔه 347 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی نوشته و معنا کنید. 

١ــ                                                     ٢ــ                                                   ٣ــ 

انس با قرآن در خانه

پیام قرآنی
متن:

ترجمه:

دـ  در صفحٔه 349 قرآن کریم در دو آیه دعای زیبایی آمده است. در این دعا از خدا می خواهیم که ما را بیامرزد 
و مورد لطف و مهربانی بی پایان خود قرار دهد. یکی از آن دو را انتخاب کرده، همراه با ترجمه بنویسید. سعی 

کنید این آیه را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.
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امتحان
ساعت امتحان بود. تنبلی و سستی در درس خواندن، کار دستم داده بود و اضطراب سراپای وجودم 

را گرفته بود. چه کنم؟ هر لحظه فکری به ذهنم می آمد. آخر تصمیم خود را گرفتم. 
کتاب درسی را در کشوی میز گذاشته و با ظرافت تمام آن را طوری قرار دادم که نه کسی متوجه شود و 
نه به هنگام استفاده دچار مشکل شوم. لحظه ای احساس آرامش کردم. معلم وارد کالس شد و برگه های 
سؤال را توزیع کرد، همه آمادٔه امتحان بودیم، اما ناگهان او بچه های کالس را غافلگیر کرد. آهسته آهسته 

به سوی تخته سیاه رفت و آیه ای کوتاه از کتاب بزرگ آسمانی را برروی آن نوشت: 

َه یَـرٰی َالَم یَـعـلَـم ِبـاَنَّ الـلٰـّ

سپس روبه ما کرده و تنها یک کالم گفت: »آخرین نفر، ورقه های امتحان را به دفتر بیاورد و به من 
تحویل دهد«. آن گاه پیش چشمان مبهوت ما از کالس خارج شد. او نگاه همواره ناظر خدا را به یاد ما 
آورد و خود رفت. حالت عجیبی به من دست داد، من که از امتحان چیزی بلد نبودم، در ورقه ام هیچ 

چیز ننوشتم، جز یک جمله: 
آری، یافتم که خدا همیشه مرا می بیند!  
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نیایش

ر ُقـلوبَـنا ِبالـُقـرآِن ُهـمَّ نَـِوّ َالـلٰـّ
خدایا دل های ما را به نور قرآن روشن کن

َو َزِیّـن َاخـالَقـنا ِبالـُقـرآِن
و اخالق ما را با قرآن زینت بخش

َو اسـَتـِجـب ُدعاءَ  نا ِبالـُقـرآِن 
و دعای ما را به حق قرآن برآورده ساز 

ُهـمَّ اهـِدنا ِبـِهـدایَـِة الـُقـرآِن  َالـلٰـّ
خدایا ما را از هدایت قرآن بهره مند ساز 

َو ارفَـع َدَرجاِتـنا ِبـبَـَرکَـِة الـُقـرآِن 
و به برکت قرآن، بر درجات ما بیفزا

ـر َعـّنـا َسـِیّـئاِتـنا ِبـَحـِقّ الـُقـرآِن َو کَـِفّ
و به حق قرآن، خطاهای ما را بپوشان 

نـیا ِبالـُقـرآِن  َو عاِفـنا ِمـن کُـِلّ بَـالِء الـدُّ
و به وسیلٔه قرآن، ما را از همٔه بالهای دنیا حفظ کن. 

آمـیـَن یا َربَّ الـعالَـمیـَن 
آری ای پروردگار جهانیان این چنین کن!
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در فهرست کلمات، معنای کلمات دروس و شمارٔه درسی که هر کلمه، اّولین بار در آن به کار رفته، آمده است.

ءا)آ(
پدران، جمع َاب ءاباء ٣  

ببخش، بده  ءاِت ٨ 

بپردازید ءاتوا ١٢ 

بخشیدیم به، دادیم به  ءاَتینا ١٠ 

آخرت، قیامت ءاِخَرة ٧ 

ایمان آوردند ءاَمنوا ١١ 

آیات، نشانه ها ءایات ١ 

الف
آیا  َا ٤ 

َاب، َابو،

پدر، جمع: آباء  َابا، َابی ١٠ 

پاداش َاْجر ٢ 

بهتر، بهترین َاحَسن ٨ 

َاخ، َاخو، 

برادر  َاخا، َاخی ٢ 

فهرست کلمات 
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وقتی که، هنگامی که ِاذ ٨ 

اجازه ِاذن ٤ 

برو  ِاذَهب ٩ 

رحم و مهربانی کن ِارَحم ١٢ 

زمین َارض ١ 

رکوع کنید ِارَکعوا ١٢ 

سجده کنید  ُاسُجدوا ١٢ 

اسم ِاسم ١ 

صبور و شکیبا باش ِاصِبر ١٠ 

عبادت کن ُاعُبد ٣ 

عبادت کنید ُاعُبدوا ٢ 

َاعناب ٦                  درختان انگور،جمع ِعَنب

بیامرز ِاغِفر ١٢ 

انجام دهید  ِافَعلوا ١٢ 

به پا دارید َاقیموا ١٢ 

بیشتر َاکَثر ١ 

آگاه باشید، آگاه باش َال ١ 

مگر  ِاّل ١ 

کسی که  َالَّذی ١ 

کسانی که  َالَّذین ٧ 

معبود، خدا  ه ٢  ـٰ ِال

رنگ ها، جمع لون َالوان ٦  

الّلّٰه ،خدای یگانه ه ١  الّلّٰ

به، به سوی ِالٰی ٢ 

دردناک  َالیم ٥ 

یا، آیا  َام ٣ 

کار، فرمان َامر ٣ 

قطعًا ِانَّ  

اگر، نه، نیست ِان ٣ 

که، این که، قطعًا ِانَّ ٧ 

من  َاَنا ٩ 

تو  َانَت ٢ 

شما  َانُتم ٤ 

نازل کرد، فروفرستاد َانَزل ٨ 

َانزلنا ٣                     فروفرستادیم،نازل کردیم

فقط ِانَّما، َانَّما ٩ 

خانواده  َاهل ٩ 

وحی کرد  َاوحٰی ٦ 

ایشان،آنها ُاوٰلئَك ١١ 
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ب
به  بِـ ١  

باطل، پوچ و بیهوده باِطل ٧ 

بشر، انسان َبَشر ٩ 

بینا َبصیر ٩ 

شکم ها، جمع َبطن ُبطون ٦ 

خانه ها، جمع بیت ُبیوت  

ت، ث
اندیشه می کنید  َتعِقلوَن ٢ 

َتعَملوَن ٣           عمل می کنید، انجام می دهید

تقوا، پرهیزکاری َتقوٰی ١٠ 

توکل کن ل ٣  َتَوکَّ

میوه ها، جمع ثمرة َثَمرات ٦ 

ج، ح، خ
آمد، آمد برای جاَء ٢ 

نادان، بی خرد جاِهل ٤ 

کوه ها، جمع َجَبل ِجبال ٦  

قرار دادیم  َجَعلنا ٨ 

َحَسن ١١                     نیکو، خوب، کار خوب

حق  َحّق ١ 

فرمان، دستور ُحکم ٣ 

سپاس و ستایش َحمد ٥ 

خلق کرد  َخَلَق ١ 

خلق کردیم، آفریدیم َخَلقنا ١٢ 

خوب، بهتر، بهترین َخیر ١٠ 

د، ذ
دعا، درخواست ُدعاء ٥ 

فرزند، نسل یَّة ٥  ُذِرّ

این، آن ٰذلَِك ٣ 

رفت  َذَهَب ١١ 

ر، ز
مهربانان راِحمیَن ١٢ 

روزی دهنده  راِزق ١١ 

پروردگار َرّب ٢ 

رحمت، لطف َرحَمة ١  

َرحٰمن ١                      بخشنده،خدای بخشنده

مهربان  َرحیم ١ 

روزی ِرزق ١٠ 

زراعت، کشاورزی َزرع ٦ 

زیتون  َزیتون ٦ 



 

 

117

زینت، زیبایی زیَنة ٨  

س، ش
تسبیح گوی َسِبّـح ١٠ 

پاک و بی عیب است ُسبحاَن ١١ 

راه ها، جمع َسبیل ُسُبل ٦ 

سجده کردند َسَجدوا ٨ 

آسمان  َسماء ٥ 

آسمان ها  َسماوات ١ 

شنوا َسمیع ٥ 

درخت َشَجر، َشَجرة ٧ 

سخت  َشدید ٤ 

درمان ِشفاء ٦ 

خورشید َشمس ١ 

چیز َشیء ٢ 

ص، ض
خوب، شایسته صالِـح ١ 

کارهای خوب صالِحات ٧ 

سینه، جمع ُصدور َصدر ٩ 

راه  ِصراط ٤ 

کوچک َصغیَرة، َصغیر ٨ 

نماز  َصالة ٥ 

گمراهی َضالل ١٠ 

ط، ظ
َطغٰی ٩                      طغیان کرد، نافرمانی کرد

ظالمان، ستمگران ظالِمیَن ٧ 

تاریکی ها  ُظُلمات ٤ 

گمان کرد َظنَّ ١١ 

ع، غ
عاقبت عاِقَبة ١٠ 

دانا عالِم ١٠ 

بندگان، جمع عبد ِعباد ٥ 

عبادت، پرستش  ِعباَدة ٩ 

دشمن َعُدّو ٧ 

عذاب، کیفر  َعذاب ٥ 

َعزیز ٤                         عزتمند، شکست ناپذیر

بر  َعلیٰ ٢ 

عمل، کار َعَمل ٩ 

َعِملوا ٨                     عمل کردند، انجام دادند

از  َعن ٣ 

چشمه ها، جمع َعین ُعیون ٥ 
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بسیار آمرزنده َغفور ٣ 

غم، اندوه و ناراحتی َغّم ١١ 

غیب، نهان َغیب ٣ 

ف، ق
پس، و  َفـ ٢ 

لطف و رحمت  َفضل ٣  

در فی ١ 

گفت قاَل ٢  

گفتند  قالوا ٤ 

قبل از، پیش از َقبل ١٠ 

قطعًا َقد ١٠ 

توانا َقدیر ٢ 

بگو  ُقل ٢ 

گفتیم  ُقلنا ٨ 

قلب ها، دل ها ُقلوب ٤ 

ماه  َقَمر ١ 

قوم، گروه َقوم ١ 

ک
ـَت  تو،  َك ٢ 

کافر، بی ایمان کاِفر ٤ 

بود، است کاَن ٧ 

بزرگ َکبیر، َکبیَرة ٧ 

کتاب، قرآن ِکتاب ١  

بسیار  َکثیر ٩ 

بوا بِـ ١١         تکذیب کردند، انکار کردند َکذَّ

این چنین َکٰذلَك ١١ 

ارزشمند، گرانقدر َکریم ١٢ 

کافر شدند َکَفروا ١١ 

هر، همه ُکّل ٢ 

شما، تان  ُکم ١  

بودیم، هستیم ُکّنا ١٠ 

بودی، هستی ُکنَت ٩ 

بودم، هستم ُکنُت ١١ 

بودید، هستید ُکنُتم ١٠ 

غار َکهف ٨ 

ل 
برای لِـ ١  

قطعًا  لَـ ٢ 

اندیشه نمی کنید ل َتعِقلوَن  

شکر نمی کنند لَیشُکروَن ٣ 
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لَیظِلُم ٨                ظلم نمی کند، ستم نمی کند

نزد  لَُدن ٨ 

زبان، جمع: السنة  لِسان ١ 

تا، امید است لََعلَّ ٣ 

مالقات، دیدار  لِقاء ١ 

قطعًا  لََقد ١٠ 

لیکن، ولی ٰلِکنَّ ١ 

شب لَیل ١ 

م
آنچه  ما ١ 

نه، نیست ما ٢ 

روشن، آشکار ُمبین ٧ 

افراد باتقوا قیَن ٥  ُمتَّ

نیکوکار ُمحِسن ٤ 

گوناگون  ُمخَتِلف ٦ 

برپاکننده ُمقیم ٥ 

دین، آیین  ِملَّة ٣ 

فرمانروایی  ُملك ١١ 

فرمانروا  َمِلك ١٠ 

از، از سوی ِمن ١ 

َمن ٢                      هرکس، کسی که، چه کسی

خوارکننده  ُمهین ١١ 

پند و اندرز َموِعَظة ١  

سرپرست َمولٰی ١٢ 

مؤمن، با ایمان  ُمؤِمن ٥ 

ن 
ما، مان  نا ٣ 

ندا کرد، صدا زد نادٰی ١١ 

مردم  ناس ١ 

ستارگان، جمع نجم  ُنجوم ٦ 

نجات دادیم ینا ١١  َنجَّ

زنبور عسل  َنحل ٦ 

ما  َنحُن ١٠ 

َنخیل ٦                    درختان خرما، جمع نخل

یاور َنصیر ١٢ 

چه خوب …است نِعَم ١٢ 

پرنعمت  َنعیم ١١ 

روز  َنهار ١ 

نور، روشنایی نور ١  
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و
یگانه، یک  واِحد ٣ 

پدر و مادرم  والَِدیَّ ٥ 

یافتند  َوَجدوا ٨  

کمک کار، دستیار َوزیر ٩ 

وعده َوعد ١ 

وای بر  َویل ٤ 

هـ
ـَش، او  او،  ـه ٢ 

ـَش، او  آن،  ها ٢ 

هدایت  ُهًدی، ُهدٰی ١ 

این ٰهذا ٤ 

آیا  َهل ٤ 

آنها، شان  ُهم ١ 

او  ُهَو ١ 

ی  
ـَم من،  ی ٢ 

ای یا ٢  

ای یا َایُّها ١  

فکر می کنند  روَن ٦  َیَتَفکَّ

َیظِلُم ٨                       ظلم می کند، ستم می کند

َیعِقلوَن ٦                      تعّقل و اندیشه می کنند 

َیعَملوَن ٧          انجام می دهند، عمل می کنند 

می گویند  َیقولوَن ٨ 

هدایت می کند َیهدی ٧ 

وحی می شود یوحٰی ٩  

روز  َیوم ٥ 

ایمان می آورند ُیؤِمنوَن ٧ 

آن روز َیوَمِئٍذ ١١ 


